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VOORIJOORI)

Met de snel1e opkomst van de luchtvaart na de Tweede !{ereldoor-
log is een ernstig geluidhinderprobleem ontstaan, in het bijzon-
der in het dichtbevolkte en díchtbevlogen l{est Europa.

Een speciaal probleem doet zich voor met betrekking tot laag-
vliegende militaire gevechtsvlíegtuígen, zoals bÍjvoorbeeld
blijkt uÍt onderzoek van het rCommittee on the Challenges of
Modern Societyr van de NATO.

Over het oostelÍjk deel van Nederland lopen twee laagvliegrou-
tes, Vanwege het groeÍend aantal klachten Ís door het Nederlands

Instítuut voor Praeventieve GezondheÍdszorg-TNO (NIPG-TNO) Ín
opdracht van de Províncie Overíjssel een onderzoek verricht naar

de hinder díe onder deze laagvliegroutes wordt ervaren.
Deze onderzoeksvraag past in het prograrnma van het NIPG dat zích
vanuit de invalshoek van preventÍe bezighoudt met de relatie
lawaai en gezondheid (Ín ruíme zin, volgens de WHO-definitie).
Hierbij wordt getracht door mÍddel van wetenschappelijk onder-
zoek en het beproeven en helpen toepassen van de resultaten
híervan een bíjdrage te leveren aan de oplossing c.q. het binnen
de perken houden van het geluidhinderprobleem,
In deze publicatie worden achtergronden, doel, opzet en resul-
taten beschreven van het bovengenoemde onderzoek.

Dr. C.L. Ekkers, onderdirecteur.



1. TNLEIDING

1.1 Achterqronden van het onderzoek

In opdracht van de Provincie overijssel heeft het Nederlands In-

stituut voor Praeventieve Gezondheidszorg-TNO een onderzoek uitge-

voerd naar hinder door laagvliegende militaire vJ.iegtuigen in deze

provincie.
over de provincie overijssel lopen de laagvliegroutes 10 en 10A.

Route Lo loopt van Zuid naar Noord. Hij loopt westelijk langs

Haaksbergen, gaat tussen Almelo en Wierden door en buigt bij De

Krim af in noord-oostelijke richting. Route L0A komt ten noord-

oosten van Steenwijk binnen en passeert Zwolle en Deventer ooste-

lijk (Noord-zuid route).
op basis van het besluit van 2 februari 1984 van de chefs van de

Marinestaf en van de Luchtmachtstaf [l] fan laaqvliegen voor mili-
taire straalvliegtuigen gedefinieerd worden als het vli-egen bene-

den 3OO meter hoogte boven maaiveld, uitgezonderd tijdens het

starten en landen.

Het laagvliegen binnen de in Nedertand gelegen routes L0 en 10A is
voorbehouden aan luchtvaartuigen van de Nederlandse strijdkrach-
ten, militaire straaljagers van de NAVO en militaire transportpro-
pellorvliegÈuigen van de Bondsrepubliek Duitsland. Gebruik is a1-

leen in de aangegeven richtingen toegestaan ('eenrichtingsver-

keer'). De minimum vlieghoogte bedraagt 75 meter boven obstakels,

behoudens over het traject langs ÀImelo en !{ierden, hraar de mini-

mum hoogte 300 meter bedraagt. Feitelijk is hier dus geen sprake

van laagvliegen. Laagvliegen is alleen toegestaan a1s het zicht
minimaal 5 km is en het wolkendek zich boven 450 meter hoogte be-

vindt. Een toestel dat onverhooPt meer dan 1r8 km van de route is
afgeraakt, behoort eerst tot de buiten de route geldende minimum

vlieghoogte (300 meter) op te kl-inmren alvorens de route sreer op



te zoeken. De routes kunnen worden gebruikt tussen 08.00 uur en

18.00 uur, echter niet voor zonsopgang en na zonsondergang.

Over het aantal vluchten per jaar via zorn route bestaat geen ab-
solute duidelijkheid. Volgens [Z] vinden er per route per dag ge-
middeld zes vluchten plaats. Rekenend met a11een werkdagen en on-
der aftrek van algemene feestdagen zou dit neerkomen op ca. 22O X

6 = L320 vluchten per jaar. Uit een recent onderzoek van Xok [3]
worden geringere aantallen afgeleid: tussen 500 en 600 vluchten
per jaar. In dit onderzoek worden gemiddelde piekniveaurs van 9l-

dB(A) geregistreerd.
De vliegsnelheid ligt doorgaans rond 600 à 800 km,/uur.

Bij militaire oefeningen mag ook buiten de eerder vermelde routes
laag gevlogen worden mits onder meer voldaan wordt aan dezelfde
regels qua minimum vlieghoogte, zicht en minimumhoogte van de

wolkenbasis als bij het vliegen binnen de specifieke laagvlieg-
routes. Daarbij geldt a1s extra voorschrift dat aaneengesloten
bebouwing, ziekenhuizen, sanatoria en dergelijke zoveel mogelijk
vermeden moeten worden.

Andere vormen van J.aagvliegen, zoals door militaire herikopters,
zijn hier niet aan de orde en zulLen dan ook niet worden bespro-
ken.

uitgedrukt in de in Nederland voor vliegtuiglawaai gebruikerijke
geluidbelastingsmaat B (doorgaans de Kosten-eenheid genoemd) 1ei-
den de genoemde aantallen vluchten (zerfs bij aanname van het
hoogste aantal van ca. 1300) en piekniveaus tot waarden lager dan

27 Ke. Ter vergelijking: de ondergrens waarbij zoneringsmaatrege-
len rond vliegvelden wettelijk zijn voorgeschreven is 35 Ke.
De geruidbelasting lijkt dus niet tot maatregelen aanleiding te
geven. Toch hebben zich de laatste jaren regelrnatig burgers tot de
provinci"e gewend met klachten met betrekking tot deze laagvlieg-
routes, in het bijzonder uit de Deventerse wijk colmschate en de
Zwolse wijk Aalanden.
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1.2 Het doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is na te gaan in welke mate het vóórko-

men van hinder en de ernst van de hinder bij de laagvliegroutes 10

en 10À anders is dan elders. Kennis hierover is van belang voor

het zo objectief mogelijk onderbouwen van een Provinciaal stand-

punt met betrekking tot de laag'vliegroutes 10 en 1OÀ-

Met de onderzoeksopzet wordt tevens beoogd enig inzicht te ver-

krijgen in de mogelijkheden hinder te verminderen door voorlich-

ting c.q. concentratie van het laagvliegen op bepaalde dagen.

l-.3 Inrichting van tre'! onderzoek en stee]!g[!3!!!3g

AIs methode van onderzoek is de telefonische enquëte gebruikt.

Deze werd van 23 tot en met 27 juni 1986 uitgevoerd door NSS

l,larktonderzoek 8.V.. Een kopie van de vragenlijst is als bijlage A

bijgevoegd.

Er zijn vier groepen respondenten bij het onderzoek betrokken:

1. Een steekproef uit de personen die j.n de directe invloedssfeer

van de laagvliegroutes hronen, tot maximaal 2,5 km aan weerszij-
den van de as van het beoogde vliegpad. Dit wordt de zwaarbe-

laste onderzoekgroep (zo) genoemd.

2. Een steekproef uit de personen in de gebieden tussen 2,5 en 5

km van het beoogde vliegpad. Van hen wordt aangenomen dat zij
nog enigszins in de invloedssfeer van de laagvliegroutes wonen.

Dit wordt de lichtbelaste onderzoekgroeP (LO) genoemd.

3. Een steekproef uit de personen die noch in de hierboven gedefi-

nieerde invLoedssfeer van beide laagvliegroutes en noch j-n de

omgeving van vliegveld Twenthe wonen. Dit is de lichtbelaste
referentiegroep LR.

4. Een steekproef uit de personen die bij vliegveld Twenthe, maar

niet in de gedefinieerde invloedssfeer van de laagvliegroutes
wonen. Deze steekproef is zo gekozen dat de respondenten htonen



in gebieden met een geluidbelasting tussen
*

(25<B<35) . Dit is de (relatief) zwaarbelaste
(zR) .

25 en 35 Ke

referentiegroep

De omvang en de ernst van de hinder rond de laagvliegroutes worden

gerelateerd aan beide referent.iegroepen. Met inachtneming van de

voorwaarden die door de definitie van de substeekproeven worden

gesteld, is voor een zo goed mogelijke geografische spreiding
zorggedragen. Een kopie van de instructie voor de steekproeftrek-
king is als bijlage B bijgevoegd.

De belangrijkste sociale kenmerken van de uiteindelijke steekproef
zijn in onderstaande tabellen r^reergegeven. zíj tonen aan dat de

substeekproeven sterk op elkaar gelijken. Eventuele verschillen in
de resultaten van het onderzoek zijn derhalve geen gevolg van ver-
schillen in de sociale karakteristieken van de substeekproeven.

De respons bedroeg 52t . De non-respons is als volgt gespecifi-
ceerd:

- juiste persoon bij poging tot contact steeds
niet thuis (*)

- gesprek geweigerd

- telefoon geeft info-toon
- geen gehoor in onderzoekperiode

- taalproblemen

- bedrijf in plaats van privénummer

- bij voortduring in gesprek

(*) De non response ten gevolge van de afwezigheld van de Julste persoon Ís een
illrect gevolg van het streven naar het op elkaar afstemnen van de substeekproe-
ven. De overÍge non-response (21r5t) 1lgt tn de orde van grootte aue gebruikelijk
is voor telefonische enguëtes.

*
Gebaseeril op NlR-gegevens ult

actueel zijn.

4

32L (26,6*)

178 (1_4,72)

46 ( 3,8%)

24 ( 1,9t)
7 ( 0,6z)

4 ( o,3t)
2 ( O,2*)

JuIt 1984 dle waarschiJnliJk niet meer geheel



Tabe1 1. Geslacht, leeftUd en burgelljke staat van de respondent - ln procenten

van het aantal onalervraagden -

ZR TotaalLRLOzo

Geslacht

man

vrouw

54

46

49
51

59

41

53

47
53

47

IeefttJd

24 )aar en Jonger
25 - 34 Taat
35 - 49 Jaar
50 - 64 Jaar
65 Jaar of ouder

7

L8

34

19

22

4

19

41

23

1.3

2

2l
37
23

t7

7

13

33

22

25

5

19

36

2l
19

BurgerllJke staat

oagehurd
gehuwd

sanenwonend
gehuwtl geweest

9

80
2

9

7

85

1

7

10

77

3

10

11

79

1

9

7

75

1

T7

22L t27223 60 625

ZO = zwaarbelaste ontlerzoeksgroep
LO = llchtbelaste onilerzoeksgroep
LR = lÍchtbelaste referentlegroep
ZR = zyaarbelaste referentiegroep

Tabel 2. Aantal thulsvonende klnaleren - Ín procenten van het aantal ontler-
vraagtlen -

LRLOzo ZR Totaal

Aantal klnderen

I
2

3

4 of meer
geen

13

28
6

7

46

t9
33

10

5

33

16

30
L2

3

39

16

30
9

5

40

23

28

?

2

40

Verklarlng van de codes: zie tabel 1.

22r 223 L21 60 625



2. RESULTATEN

2.7 Inleiding

fn dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: het waarnemen

van het geluid van militaire vliegtuigen (met uitzondering van

helicopters), de verstoringen en andere specifieke reacties die
dit geluid veroorzaakt en de hinder die men daarvan ondervindt.
Al1e analyses zijn uitgevoerd voor de vier groepen die in Hoofd-

stuk 1 beschreven zijn. Voor de volledigheid hrordt vervolgens een

overzicht gegeven van de voornaamste resultaten (waarneming, hin-
der) per apart onderzoekgebiedje a1s beschreven in bijlage 1.

Tenslotte wordt een paragraaf gewijd aan de kennis die men heeft
over het doel van laagvliegen en aan een mogelijkheid om via een

wijziging in vliegtijden de hinder te verminderen.

2.2

2.2.L

Perceptie

ge!-!ers!-ye!-sll]!3ire-yl:eglelse!

73 Procent van alle respondenten noemt het geluid van militaire
vliegtuigen als een geluid dat in hun woonomgeving voorkomt. Hier-
mee is dit het meest genoemde geluid, ver voor wegverkeer (5Ot).
Àndere geluid worden veel minder vaak genoemd.

Geluid van militaire vliegtuigen \4zordt het meest genoemd in de

zwaarbelaste referentiegroep (8Bt) en het minst in de lichtbelaste
referentiegroep (62*).

Bij de vraag: "Hoort u bij u thuis weleens geluid veroorzaakt
door .... " doet zích bij alle geluidhinder-onderzoek het ver-
schijnsel voor dat er, ook in gebieden die speciaal zijn geselec-
teerd omdat een bepaald geluid daar voorkomt, altijd mensen (met
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een norínaal gehoor) zijn die rnet stelligheid beweren dat geluid

nièt te horen. wat men in dat geval bedoelt te zeggen is dat men

aan dat geluid zó gewoon is geworden dat men het nauwelijks meer

behrust r^raarneemt. Dit impliceert dat men er geen hinder (meer) van

ondervindt.

Dit verschijnsel doet zich ook hier voor: zowel in het zwaarbe-

laste onderzoekgebied a1s in het zwaarbelaste referentiegebied,

beide geselecteerd omdat geluid van militaire vliegtuigen daar

voorkomt, stelt een aantal bewoners (19t in zO en 12t in zR) dat

zij dit geluid niet hoort.

Tabel 3. Het horen van diverse geluldbronnen ln ale uoonongevlng - Ln procenten

van het aantal ondervraagden; neerdere antwoorden nogelijk -

ZR TotaalLOzo

Hoort thuls rel eens het
geluld van:

- nllltalre vliegtulgen
- wegrverkeer
- buren
- rallverkeer
- fabrÍeken en bedrlJven
- geen van deze

81

48

10

15

4

L2

67

54

19

8

3

L7

62

47

18

5

4

19

88

52

8

2l
0

8

73

50

15

L2

3

14

625t2r223221

Hoewe1 reacties van mannen en vrou\ren ten aanzien van geluidbron-

nen doorgaans nauwelijks verschiLlen, bestond in dit geval de mo-

gelijkheid dat er wel verschillen zouden zijn doordat laagvlieqen

doorgaans niet 's avonds en in de weekeinden plaatsvindt, maar

alleen overdag, r,lranneer kostwinners meestal van hui-s zijn. Er zijn
echter geen aantoonbare verschillen in waarneming, zoals blijkt
uit onderstaande tabel.



label 4. Het horen van mllltalre vllegtuÍgen ln de woonongeving door nannen en
vrouven - in procenten -

zo lotaal

nannen (N=33I)

vrouven (N=294)
76

70

86

89

73

61

82

79

62
62

2-2.2 99Es!s!!9-Y1t9g!99s!9

In de zwaarbelaste onderzoeksgroep is het percentage ondervraagden
(75t) dat van mening is dat militaire vliegtuigen laag (= onder

300 meter) over hun huis vliegen hoger dan in de andere groepen

het geval is (van 43 tot 53t). Maar ook in deze andere groepen is
dit percentage hoog te noemen. Slechts een gering percentage (5

tot 12t) stelt dat de vliegtuigen consequent hoog (= hoger dan 300

meter) overvlj-egen. Het is enigszins verassend dat ondervraagden

in de lichtbelaste referentiegroep hetzelfde antwoordpatroon ver-
tonen als de overige ondervraagden. Er mocht inuners verwacht wor-
den dat in deze referentiegroep minder melding wordt gemaakt van

laag en meer melding van hoog overvliegende vliegtuigen. Voor de

zwaarbelaste referentiegroep is deze overeenkomst in antwoordpa-

troon niet verrassend, omdat hier sprake is van landende en op-
stijgende vliegtuigen en niet alleen van overvliegende vliegtui-
gen.



Tabel 5. Geschatte vlleghoogte - ln procenten van de ondervraagtlen dle wel eens

milltalre vllegtulgen zeggen te horen -

zo

!.aag:<300n
hoog:>300n
varleert sterk
weet niet, geen ldee

43

9

44

4

75

5

19

1

46

t2
38

4

53

11

32
4

58
I

31

3

t49 53 456

In 1.1 is vermeld dat er op het traject langs A1me1o en Wi.erden in
feite geen sprake is van laagvliegen volgens de definitie die de

grens bij 300 m legt. Dit komt ook enigszins tot uiting in de re-
sultaten: de reacties met betrekking tot de geschatte vlieghoogte

lijken bij de ondervraagden in Almelo en l{ierden ongeveer tussen

Tabel 6. C;eschatte vlleghoogte - ln procenten van de ondervraagden in ZO alle wel
eens nllltaire vllegtulgen zeggen te horen -

75L79

ondervraagden ln ondervraagden ln
Àlnelo en Ífierden rest ZO

Totaal
zo

laag:<300n
hoog:>300n
varleert sterk
weet nlet, geen ldee

59

8

33

0

76

5

18

I

75

5

19

I

L99t6?t2

zO en LO in te liggen. Gezien dit resultaat en het geringe aantal
respondenten in Almelo en Wierden is ervan afgezien om tot een

herindeling van zo en Lo te komen; een herj-ndeling zou nau$relijks

invloed hebben op de overige resultaten.



2.3 Verstoringen en andere specifieke reacties

Van een aantaL dagelijkse bezigheden (kijken naar de televisie,
luisteren naar de radio, het voeren van een gesprek, 1ezen, rusten

en slapen) is nagegaan in hoeverte zi) verstoord worden door het
geluid van militaire vliegtuigen. ook is nagegaan in hoeverre een

andere specifieke reactie (schrikken, bang worden) en een ander

verschijnsel (trillen van de woning) door dit geluid worden ver-
oorzaakt.
In tabel 7 zíjn de uitkomsten weergegeven.

Saillante bevindingen zijn de volgende:

1. Verstoring van activiteiten die communicatie (kijken. luiste-
ren, spreken) vereisen treedt het meest op in zR, minder in ZO

en het minst in LO en LR.

2. Schrikreacties, het trillen van de woni.ng en j-n mindere mate

storing bij rusten (en slapen) treden het meest op in zO.

3. Verstoring van activiteiten die concentratie vereisen (lezen,

studeren) komt vaker voor in beide zwaarbelaste groepen (zO en

ZR) dan in de overige.
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Tabel ?. Verstorlngen van aktlvltelten en andere gevolgen vaD geluld van nlll-
talre vllegtulgen. - ln procenten van het aantal ondervraagden -

tv kU- radlo ge- lezen slapen
ken* luls- sprek stude- rusten

teren* voeren ren

schrlk- trlllen Bltter-
ken van de lndex

roning (81)

ZO vaak 4

t=22L sons 10

zeltlen 19

noolt 65

LO vaak
rt=223 soirs

zeLden
noolt

LR vaak 0

n=12L sons L2

zelden 14

nooit 72

9

19

19

48

4

L7

16

61

6

10

16

67

t2
26

24

36

19

23

2l
37

13

23

l4
s0

5

23

13

59

L7

33

t7
33

14

24

L7

45

9

15

L7

59

6

15

15

64

20

17

2T

e2

31,28

7

14

7L

Ja 51

nee 49

Ja 18

Dee 82

2L 2!r5
79

L7 17 r4
83

30
70

2

?

L4

?4

2)a30
8 nee 70

6

84

5

I5
28

50

I
6

L2

81

2

6

14

78

Ja 22

nee 78

ZR vaak
n=60 sons

zelden
noolt

18 27 12

a2 (25<8<35)

* frrkele respondenten klJken noolt naar de tv of lulsteren noolt naar de radlo.
Derhalve ls de som van de percentages nlet alt{dl 100.

Deze verschillen in reactiepatronen tussen ZO en ZR (punten 1 en

2) zulIen ongetldijfeld het gevolg zijn van verschillen in de aard

van het vliegverkeer.
Uit de reacties is ook de gemiddelde relatieve hinderscore of
Bitter-index berekend. Deze is weergegeven in de laatste kolom van

tabel 7. De Bitter-index is een maat voor de specifieke hinder
(als onderscheid van de niet-specifieke hinder die in de volgende

paragraaf wordt behandeld) .

Deze specifieke hinder is het grootst bij de zwaarbelaste onder-

zoeksgroep (Bi = 31,2) en het kleinst bij de lichtbelaste referen-
tiegroep (Bi = 17,4).
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Een bijzonderheid van de Bitter-index is, dat hij numeriek gelijk
hoort te zijn aan de geluidbeJ-astingsmaat B. Beide maten zijn bij
het eerste Schiphol-onderzoek ln7 zo gedefinieerd dat de (dosis-

effect) relatie tussen beiden de identiteitsrelatie is. Deze re-
latie h/ordt geldig geacht waar sprake is van 'regulier' vliegver-
keer in de omgeving van een civiel vlieg'veId.
fn [5] is aangetoond dat bij de militaire luchtvaart in een deel
van het voor het beleid relevante gebied (35<8<50) een straffactor
van 5 Ke gerechtvaardigd zou zijn.
Deze uitspraak wordt niet ondersteund door de in ZR gevonden Bit-
ter-index (27,2), maar de hierbij aangenomen geluidbelasting is
met nogal wat onzekerheid omgeven (zie l-.3, en ook verdere resul-
taten in 2.5).
De geldigheid van de relatie houdt zeker op waar bijzondere effec-
ten zoals schrikken, verstoring van de slaap of het trillen van de

woning een bui-ten proportJ-oneel gewicht krijgen, zoals het geval

is bij de zwaarbelaste onderzoeksgroep (zo). De geluidbelasting B

kan volgens berekening niet hoger zijn dan 27 Ke en j_s wellicht
zelfs aanzienlijk (ca. l-0 Ke) lager, terwijl de Bitter-index 31,2

bedraagt.

2.4 Niet-specif ieke hinder

Van a1le ondervraagden ervaart 32 procent het geluid van militaire
vliegtuigen dat men in de woonomgeving hoort a1s erg hinderlijk.
Ter vergelijking: voor het geluid van \,regverkeer en voor burenge-
luid is dit respectievelijk 3 en 2 procent. Zie tabel B.
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Tabel 8. Mate van hlnder, veroorzaakt floor dlverse bronnen - ln procenten van het
totale aantal ondervraagdenl n=625'

erg
hinalerllJk

hlnderllJk net een beetje nlet
hlnderlijk hinderlijk

- nllitaire
v1Íegtuigen

- regverkeer
- buren
- railverkeer
- fabrieken,

bedrlJven

Uit tabel 9 blijkt dat de hinder het grootst is in de zwaarbelaste

groepen en het kleinst in de lichtbelaste groepen. Tussen beide

z\.raarbelaste groepen zijn geen significante verschillen, evenmin

als tussen beide lichtbelaste groepen. De percentages 'erg hinder-

lijk' zijn zeer hoog te noemen, vooral in ZO (43t) en in ZR (38*).

Tabel 9. !íate van hlntler door gelulcl van nllltaire vliegtuigen - in procenten van
het totale aantal onclervraagden

32

3

2

0

0

10

1

1

0

1

11

2

1

1

0

47

94

96
99

99

erg
hlnderllJk

hlnderllJk net een beetje nlet
hlnilerlljk hlnderlÍJk

ZO (n=22L)

tO (n=223)

LR (n=121)

ZR (n= 50)

43

24

2L

38

11

L2

10

L2

34

58

60
30

L2

6

9

20

Totaal (N=625)

Op de vraag wat men zelf vooral hinderlijk vindt aan het overvlie-
gen van militaire vliegtuigen komt blijkens tabel" 9 in de eerste
plaats het hoge geluidniveau naar voren (56t), gevolgd door de

vlieghoogte (laag overvliegen, 42*) en het onverwachte karakter
van het geluid, waardoor men schrikt (23ts).

101132
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Het geluidniveau is in a1le groepen het meest genoemde hinderas-
pect. (fe) laag overvliegen wordt het meest genoemd in de z\^raarge-

troffen onderzoekgroep, het minst in de zwaargetroffen referen-
tiegroep. Het onver$achte karakter van het geluid en de daarmee

gepaard gaande schrikreacties worden het meest gemeld in beide

onderzoekgroepen (dus in de invloedssfeer van de laagvliegroutes).
Gespreksstoring wordt vaak genoemd in de zwaarbelaste referentie-
groep. Dit wordt verklaard door de hogere frequentie van het
vlieg.verkeer rond vliegveld Twenthe.

Tabel 10. Wat men ZELF hlnderllJk vindt aan het overvllegen van mÍlitaire vlleg-
tulgen - ln procenten var degenen tlle het geluid ln enige nate hlntler-
liJk vinden, meerclere antwoorden mogelijk - (alleen aspecten die door
neer dan 5t van aIle ondervraagden ziJn genoemd.)

ZR TotaalLRLOzo

lawaal/te harct/herrle
(te) laag overvliegen
onverwachts /schr ikken
gesprekstoring

56

52

26

5

52

39

30

9

69
33

13

6

55

2l
5

29

56
42

23

9

14s 42 329

Het geluidniveau wordt ook het meest genoemd ats hinderlijk voor
de huisgenoten (zie tabel 11). Schrikreacties en angst van

kinderen en huisdieren worden in de onderzoeksgroepen iets vaker
genoemd dan in de referentiegroepen.

4894

l4



Tabel 11. Àspecten van hlnder van het overvllegen van nllitaire vllegtuigen dle
nen bU HUISGBIOT&I waarneemt - ln procenten van degenen tlle re1 eens

rnllltalre vlÍegtuigen zeggen te horen, exclusief eenpersoons hulshou-
dlens - (alleen aspecten tlle door meer dlan 5rÈ van alle ondervraagtlen
zÍJn genoemd.)

ZR TotaalLRLOzo

lawaal/te hard/herrie
kÍntleren schrlkken/zÍJn angstig
dieren schrikken/ztJn angstlg
al gemeen hlnderl I J k/storend
(te) laag overvllegen
weinlg last van

31

16

9

7

11

10

18

14

t2
5

4

8

29

11

5

10

4

7

34

3

8

11

7

15

27

13

9

8

7

10

4114669r59 L37

2.5 Detaillering naar onderzoekgebied

fn tabel 12 is een overzicht gegeven van het aantal respondenten

per onderzoekqroep, van de percentages mensen die militaire vlieg-
tuigen zeggen te horen (zie ook 2.2.7) en van de percentaqes men-

sen die het geluid van militaire vliegtuigen a1s erg hinderliik
ervaren (zie ook 2.4). Inspectie van deze tabel leert dat:
- in e1k gebiedje een ongeveer qelijk aantat respondenten is ge-

ënguëteerd, hraarmee een goede geografische spreiding bereikt
is;

- er in elke zwaarbelaste onderzoekscluster meer erge hinder j-s

dan in enig lichtbelaste onderzoekscluster. Een uitzondering
vormt de cluster Wierden-oost - Almel_o-west $.2\ , hraar men

minder hinder ervaart door de gevolgde vliegprocedure (zie l_.1

en 2.2.2) i
- de meeste hinder in de zwaarbelaste onderzoekclusters wordt

gerapporteerd in Colmschate;

- er een grote discrepantie is tussen de hinder in Hengelo (wiik
Groot Drienen) en in Oldenzaal (het gebied onmiddelliik ten
Noorden van de spoorlijn), beide deel uitmakend van zR. Dit kan

15



f, ii

van vrij recent ingevoerde veranderingen in vliegprocedules,

een gevolg zí)n waarbij oldenzaal meer wordt ontlast. Deze

discrepantie duidt erop dat de voor zR aangenomen geluidbe-

Iasting niet zeker is (zie ook 1.3).

Tabel 1,2. Enke1e kernuitkomsten per ontlerzoekscluster.

cotle
onfler-
zoek-
groep
(z le

biJ lage
B)

korte
aandluldlng
(voor uitge-
breldlere be-

scbrlJvÍng zie
bijlage B)

aantal
respon-
denten

(N)

respondlenten
die nllltaire
vliegtuigen
horen - ln
procenten -

respondenten
tlle het ge-
luid van
ml1lta1re

vliegtulgen erg
hlnderl ljk
vlnden - ln
procenten -

1.2
1.L
Z. lr

2.L
3.2
3.L
4.2
4.L
5.2
5.L
6.2
6.L
7.2
7.L
8.L
9.L

10.L
I1. L
t2.z
13.z

32

30

32

31

31

30

31

30

34

31

30
31

31

40

30
30

31

30

30

30

94

60
84

61

84

77

74

70

7L

61

83

61

77

75

63

63

65

58

93

83

69

20

50

26

36

27

36

23

24

L3

50

26

42

30

27

13

23

23

57

20

Colmschate
Deventer-oost
lfresepe

Heino/I'Ïi jhe
Zwol1e-Berkun
Zwo11e-Aalanden
Rouveen-west
Staphorst
!,llerden-oost
Wlerclen-west
Vroomshoop
Hardenberg
Slagharen
Dedemsvaart
I4arkelo/Holten
HelLeniloorn
Onrnen

thmpen
Hengelo zuld-oost
01denzaal-zu1d

2.6 Verdere resultaten

2.6.7 Kennis over de redenen Y3!-lesgyliSgel

Mensen plegen anders op geluidgebeurtenissen te reaqeren hranneer
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zij weten ldaarom het gebeurt dan wanneer zij dat niet weten. Daar-

om zijn er in het onderzoek enkele vragen opgenomen naar de kennis

die men heeft over de redenen lvaarom er laag wordt gevlogen.

Slechts 35t van de ondervraagden blijkt een of meer redenen te
kunnen geven voor het verschijnsel laagvliegen. De verschillen

tussen de groepen onderling zijn niet groot.

TabeL 13. Kennls over redenen voor laagvllegen - In proc-enten van het aantal on-
dlervraagden -

kent redenen
kent geen redenen

35

65
31

69
35
55

41

59

43

57

22L 223 625

De aangrevoerde redenen zijn meestal globaal (oefeningen algemeen)

en soms nietzeggend (omdat we onder een laagvliegroute wonen).

Slechts zes procent geeft nauwkeurig het juiste antwoord: "oefe-
ning onder radar v1i.egen". Er moet dan ook geconcludeerd moet wor-

den dat de kennj-s over de redenen voor laagvliegen zeer beperkt

is.

Tabel 14. Redenen voor laagvllegen - in procentèn van het aantal ondervraagcten,
meerdere antwoorden nogellJk -

12L

LOzo

oefeningen (algeneen) 23

oefenlng onder railar vlÍegen 7

o€fenlng laagvllegen/stlJgen 7

omdat lÍe ln aanvllegroute ronen 3

herkennlng gebouren/landschap 3

nabootsen oorlogssltuatle 0

onilat re onder laagvllegroute rÍonen 1

vliegveld dlchtbtJ 0

30
6

7

2

0
0

0

1

23

6

5

2

1

0

1

1

t?
5

5

5

5

I1
2

0

t2l
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Om na te gaan of kennis over de redenen voor laagvliegen i-nvloed

heeft op de waardering daarvan is de hinder van de ondervraagden

die we1 een (min of meer steekhoudende) reden gaven vergeleken met

de hinder van de ondervraagden die dit niet konden. Meer kennis

blijkt samen te gaan met het ondervinden van meer hinder. over een

eventuele causaliteit van deze samenhang is niets bekend.

Tabel 15. Invloed van kennis ovèr redenen van laagvllegen op de hiniler

erg
hinderlijk

hinderllJk net een beetje niet
hinflerllJk hinderlijk

we1 kennis N=69
geen kennls N=556

9

IO

46

30

1"0

11

35

49

2.6.2 Voorkeur voor een ye9!e-$s-9!-§pre1g11e-t!-qe-!1lg

Op de vraag of men het plezierig zou vinden als het laagvliegen
alleen plaats zou vj-nden op een vaste dag van de week antwoordt

50t bevestigend, terwiil 424 stelt dat het hen niets uitmaakt.
Acht procent is tegenstander van een dergelijke maatregel. !íordt
alleen de voornaamste belangengroep (zo) in ogenschouw genomen, is
55* voorstander van laagvliegen op een vaste dag.

Tabel 16. Voorkeur voor het laagvliegen op een vaste tlag - in procentèn van de
ondervraagden die wel eens nllltalre vllegtuigen zeggen te horen -

ZR TotaalLRLOzo

stelt vaste alag op prijs
stelt vaste dag nlet op prijs
maakt niets uit/weet nlet

55

I
37

47

11

42

41

52

53

4

43

50

I
42

1B

t79 t49 75 53 456



3. SÀMEM/ATTING VAI{ DE RESULTATEN EN DISCUSSIE

3.1 Samenvattins van de resultaten

In opdracht van de provincie overijssel heeft het NIPG-TNO een

onderzoek uitgevoerd naar hinder door laagvliegende militaire
vliegtuigen in deze provincie.
Het doel van het onderzoek is na te gaan in welke mate het vóórko-

men van hinder door militaire vliegtuigen en de ernst van de hin-
der bij de laagvliegroutes 10 en 104 anders is dan elders.
Er zi)n een zwaar- en een lichtbelaste onderzoeksgroep gedefi-
nieerd (wonend respectievelijk onder en dichtbij een laagrvlieg-
route), alsmede een zwaar- en een lichtbelaste referentiegroep
(wonend respectievelijk in de invloedssfeer van vJ-iegveld Twenthe

en daarbuiten). In totaal zíjn 625 personen telefonisch geënquè-

teerd.
In beide onderzoeks- en beide referentiegroepen is het geluid van

militaire vliegtuigen het meest genoemde, in de woonomgeving voor-
komende, geluid.
fn a1le bij het onderzoek betrokken groepen heeft men het idee dat
militaire vliegtuigen af en toe laag (= beneden 300 meter) over-
vliegen. ïn de zwaarbelaste onderzoekgroep is dit in het bijzonder
het geval.. 75 Procent van de ondervraagden in deze groep is van

mening dat dit altijd zo gebeurt.
Víat betreft verstoringen van activiteiten en andere gevolgen van

geluid van militaÍre vliegtuigen (in het vervolg specifieke reac-
ties te noemen) treden de volgende verschillen tussen de groepen

op3

1. Communicatj.everstoring kont het meest voor in de zwaarbelaste

referentj.egroep (ZR), ninder in de zwaarbelaste onderzoeksgroep
(ZO) en het minst in de lichtbelaste onderzoeks- (Lo) en refe-
rentiegroep (LR).
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2. Schrikreacties, het trillen van de woning en in mindere mate

storing bij rusten (en slapen) treden het mèest op in zo.

3. Verstoring van activiteiten die concentratie vereisen (Iezen,

studeren) komt vaker voor in beide zwaarbelaste groepen (ZO en

zR) dan in de overige.
zR vertoont een patroon van specifieke reacties dat kenmerkend is
voor 'reguliere' burger- en militaire luchtvaart in de directe
omgeving van vliegvelden kie [o-1, btz. 20). Het afwijkende pa-

troon in de andere groepen, vooral in LO en het meest uitgesproken

in Zo, is een direct gevolg van de afwijkende aard van het vlieg-
verkeer, waarbij vooral het onverwachte en het (te) laag overvlie-
gen een onderscheidende ro1 spelen.

Dit verschil in de specifieke reacties betekent dat de inhoud van

de op grond van deze reacties tot stand komende hinder verschilt.
De intensiteit van de hinder (de mate van hinder) kan echter ver-
geleken worden. De hinder in de zwaarbelaste onderzoeksgroep (wo-

nend onder een laagvliegroute) is ongeveer even groot als de hin-
der in de zwaarbelaste referentiegroep, die blootstaat aan een

geluidbelasting B tussen 25 en 35 Kosten-eenheden. Deze hinder is
aanzienlijk: 43 respectievelijk 38 procent van de ondervraagden

ervaart het geluid van militaire vliegtuigen a1s erg hinderlijk.
fn beide andere groepen is dit 24 procent (voor LO) en 21 procent
(voor LR).

Van de aparte onderzoeksclusters (20 aparte geografische gebieden)

onderscheidt Colmschate zich, met 69 procent erg hinderlijk. Ver-
der zijn de resultaten redelijk consistent, met uitzondering van

die in ZR: in Hengelo wordt meer hinder gemeten dan in Oldenzaal.

De kennis over de redenen van laagvliegen ís in a1le groepen be-
perkt. 35 Procent weet enige (veelaI globale) reden te geven.

Slechts zes porcent geeft nauwkeurig de juisten reden: oefenj-ng in
het vliegen onder het bereik van (grond) radar.
De helft van a1le ondervraagden zou een vaste laagvliegdag per

week op prijs stellen. Van de ondervraagden die onder een laag-
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vliegroute lrronen is dit zelfs 55 procent. Acht procent is daar

tegen.

3.2 Discussie

rn de steekproef worden militaire vliegtuigen (exclusief helicop-

ters) het meest genoemd als in de woonomgeving voorkomende geluid-

bron (73t). ook in de lichtbelaste referentiegroep, de enige groep

die niet speciaal met het oog oP de aanwezigheid van vliegtuigla-
waai is gekozen en hraar zelfs is getracht gekend vliegtuiglawaai
(van vliegveld Twenthe en uit de laagvliegroutes) te vennijden, is
dit nog altijd 62t.

Ter vergelijking: uit een onderzoek van De .rong [7J bleek dat 52t

van aIle Nederlanders ooit we1 eens geluid van militaire vliegtui-
gen hoort in de woonomgeving. Dit onderzoek is weliswaar niet meer

van recente datum, maar geluidbeperkende maatregelen, ook met be-

trekking tot vliegprocedures, zijn de laatste tien jaar strenger
geldorden. Het is dus niet te verwachten dat het landelijke per-
centage in de laatste tien jaar hoger is geworden. Dit betekent

dat in de provincie Overijssel in zijn totaliteit relatief veel

overvluchten door militaire vJ.iegtuigen worden \^raargenomen. Dit
geldt zelfs voor de gebieden waaruit de steekproef voor de licht-
belaste referentiegroep is getrokken.

Zoals op grond van diverse overvegingen (zie o.a. [3] en 2.3) te
verwachten was, lijken de maat waarin voor de treguliere' burger-
en militaire l-uchtvaart de geluidbelasting wordt uitgedrukt en de

dosis-effectrelatie die daarvoor geldt, de hinder in de laagvlieg-
routes niet goed te voorspellen. fn laagvliegroutes ondervindt men

meer specifieke en niet-specifieke hinder dan op grond van de

schatting van de geluidbelasting B voorspeld zou worden.
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De resultaten van dit onderzoek krijgen meer reliëf wanneer zij
naast die van ander onderzoek worden gezet. rn dit verband komen

de reeds genoemde inventarisatiestudie [Z] en het onderzoek naar

geluidhinder rond militaire vliegvelden [g] in aanmerking. De ver-
gelijkingen moeten met uiterste voorzichtigheid worden geinter-
preteerd vanwege de methodologische verschillen tussen de onder-

zoeken.

Zoals reeds te verwachten was op grond van de bevindingen bij de

perceptie van het geluid van militaire vliegtuigen (par. 2.2)

blijkt in de onderhavige steekproef een groter deel van de bewo-

ners gehinderd te worden door dit geluid dan gemiddeld in Neder-

land het geval is. De verschillen zijn aanzienlijk (zie tabel 17).

Frappant is ook, dat in LR een hoger percentage gehinderden wordt

aangetroffen dan in Nederland totaal. Dit duidt erop dat de situa-
tie in Overijssel niet gunstig is.

Tabel 17. Gelulalhlnder door milltaire vllegtulgen: tle totale steekproef, LR en
geheel Nederland met elkaar vergeleken - in procenten van het aantal
onclervraagclen -

hlnderliJker!l
hlnalerlíjk

net een beetje
hlnderlljk

nlet
hinclerl lJk

hu!.dlige steekproef
()È625)

LR (N=121)

Nederlantl 1975

Ie] (N=sgze)

47

60

78

10L1

10

32

2l

In het onderzoek naar geluidhinder rond

is de niet specifieke hinder vastgesteld
lijk - hinderlijk - niet hinderlijk. De

militaire vliegvelden [e]
op de schaal: erg hinder-
categorie 'net een beetje

22



hinderlijkr ontbreekt, \^raardoor slechts een globale vergelijking

mogelijk is. Deze vergetijking is gegeven in tabel l-8.

Tabel 18. VergellJklng van de nlet-speclfieke hÍnder ln de groepen ZO en ZR net
ale nlet-speclfieke hlnder ln twee geluÍdbelastlngklassen ult [8,r -
ln procenten van het aantal ondervraagden -

hlntlerllJkerg
hlnclerllJk

net een beetje
hinderllJk

niet
hinderliJk

ZO (N=221)

zR N= 60)
26$<35 (N=144)- -
3658545 (u=gr+) L7J

43

38
35

49

t1
t2
33

26

t2
20

34

30

32

26

Aannemend dat de categorie hinderlijk uit [8-] ongeveer overeenkomt

met de categorieën 'hinderlijk' plus 'net een beetje hinderlijk',
hetgeen van de dj-verse mogelijkheden de meest waarsehiinlijke is,
kan gesteld worden dat de niet-specifieke hinder ín Zo, gelet op

het percentage 'erg hinderlijk' ongeveer op de grens van beide

geluidbelastingklassen uit [g] tigt, dus ruwweg rond 35 Ke.

Ter overdenking: zonering rond vliegvelden wordt uitgevoerd op

basis van Kosten-eenheden. De gehanteerde grenswaarden zijn vast-
gesteld op grond van bevindingen met de burgerluchtvaart rond

Schiphol. De laagste waarde die in aanmerking genomen wordt bij de

zonering is B=35 Ke. De gemiddelde relatieve hinderscore of Bit-
ter-index, een maat voor specifieke hin<1er, is bij deze waar<ie

eveneens 35. Ongeveer 25t van de mensen die bloot staan aan dit
lawaai is ernstig gehinderd. Uit [41 lfiift even\4re1 dat bij een

geluidbelasting van 35 Ke rond militaire vliegvelden 40 à 45

procent van de ondervraagden ernstig gehinder<l is, dat wi1 zeggen

15 à 20 procent meer dan bij de burgerluchtvaart.
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Uj-t deze observaties moet geconludeerd worden dat bij een geluid-
belasting van rond de 35 Ke bij militaire luchtvaartterreinen dus

van een uit milieuhygiënisch oogpunt ongevrenste situatie moet wor-

den gesproken waarin het wettelijk kader onvoldoende bescherming

biedt doordat het zich alleen baseert op de geobjectiveerde hinder
als gemeten met de Bitter-index en geen rekeninq houdt met de sub-
jectieve niet-specifieke hinder die met zijn emoties en irritaties
een betere maat is voor het 'welbevindent. Aangezien onder laag-
vliegroutes een percentage 'erg hinderlijkr van 43 wordt gevonden

is ook hier sprake van een uit nilieuhygiënisch ooqpunt ongewenste

situatie.

Uit het onderzoek blijkt dat de geringe vlieghoogte op zichzelf
geen afdoende verklaring biedt voor de verschillen in reacties
tussen de gebieden. Iruners in ZR, bij vliegveld Twenthe, zul1en de

landende of opstijgende vliegtuigen zich vaak ook t-ussen 75 en 300

meter bevinden. Dit blijkt ook uit de door de ondervraagde zelf
geschatte vlieghoogte (zie tabel 5). Andere mogelijke verkla-
ringsgronden zijn het onverwachte karakter, veroorzaakt door de

hoge vliegsnelheid en de onzekerheid over het moment \,raarop een

volgende overvlucht zal plaatsvinden, en de hogere pieknirzeaus.

fndien het onverwachtse zo'n belangrijke ro1 speelt bij het tot
stand komen van de hinder, kan de vraag gesteld worden hoe hierjn
verbetering kan worden gebracht. Mede gezien het feit dat een gro-
te meerderheid van de ondervraagden niet afwijzend staat tegenover
het idee om het laagrvliegen zoveel mogelijk te concentreren op een

vaste dag in de week, lijkt dit een optie die het overwegen waard

is. Men neemt dan tenminste een stuk onzekerheid, over wanneer de

vluchten plaatsvinden, weg. Nog afqezien van de vraag of <1it voor
de diverse hierbij betrokken strijdmacht-en praktj sch te realiseren
is, is het niet zeker dat dit scenario ook op langere termijn gun-

stig zou uitwerken. tegenover de verworven 'stille dagen' staat
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dan één zeer zwaar belaste dag. Met deze laatste sit-uatie heeft

men nog geen - regelmatige - ervaring, zodat ook de beleving op

langere termijn niet bekend is. Daarbii komt, tlat elke overvlucht

op niet al te grote hoogte op een van cle'stiIle dagenr wellicht

als tegen de afspraken en daardoor als extra hinderlijk wor:«lt be-

schouwd.

Slechts een zorgvuldig geplan<1e experimentele fase, waarin veran-

dering in de verdeling van vluchten over de tiid wordt begeleid

met onclerzoek, kan op dit punt uitsluitsel qeven.

Dit onderzoek geeft geen uitsluitsef over de nauwkeurigheid waar:-

mee volgens de voorqeschreven laagvliegroutes gevlogen wordt.

Vee1a1 zal dit nauwkeurig geschieden, qezien de volgende \íaarne-

mingen:

- de schatting van de vlieghoogte door de ondervraagden, waarbij
75 proeent 

, 
in zO stelt dat vliegtuigen daar doorgaans lager

vliegen dan 300 meter, tegen 46 procent in Lo (tabe1 S);

- eenzelfde sterke afname van de hinder in Lo ten opzichte van zo

(percentage erg hinderlijk respectieveJijk 24 en 43 procent,

tabel 9);

- en eenzelfde sterke afname van de percentaqes ondervraagden rij-e

(te) laag overvli.egen noemen a1s oorzaak r.'an hinder voor zich-
zelf (r,o 39%i zo 52%, tabel 10) of voor hun huisgenoten íLo 4ts;

ZO 7lz, tabel 11);

- de sterke overeenkomst tussen I,o en LR (diverse t-abellen).
Toch duiden de reacti-es erop dat er ook buiten de officiële laag-
rzliegroutes niet zelclen laaggevlogen wordt. Het is niet duidelijk
of dit in a1le gevallen geschierlt ti'idens militaire oefeni.ngen

waarbij er ontheffing wordt verleend om ook buiten de laaqvlieg-
routes laag te vliegen, of dat het gaat om'missers', dus vlieg-
tuigen die sterk afwiiken van de voorgesehreven faagvliegroutes.
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BIJLAGE A-1

ENe. U Èt0EI ir Iï íjESPllËH U0ËREN 
'!EI HE'I |IANNEL IJlt EEZ INSH00[tr 

' 
A[5 irEZE ER

öi;-'rrir nólruxr NIEr IS irAN HEr unoullE[IJt{ riEzINSHooE!.
iHLÉinfNíÈ- ZIX: Goerlenïs rrr -§preekt met mevrouu lrr, errquetrrce van NSS

N 
jiÈ[ón,lerzoet. EV rn [en Haal.' [.li j hourlen een telef onisch onderzoek n.3ar

trËL voort.onrerr v.an qeluidhinder.
Èr,q. RODEER HIER HEÏ RESULÏAAÏ UAN 0E EENAIERIN6.

gesprel,. slaegt 5

Seen Sehoor

in gesprek

rf s pr aak

werger ing

J. p.n.a.6EEN .rf spraal'

i nf of oon /orrber e i Lb aar

t.ral problemen/buiienlander

bedn i jfsadres

I
2

3

.l

J

6

I
9

Vr.aaq à. Uit hoeveel personen, ueelf mee3ere[end, besta.rt het huiEhot:den
BEarioe u behoort ï

161
a1

33
44
JJ

6 of meer 6

+---------- ::1.:::: :::::: - -------+
I Enq.: LEES OP. I

I it' -nóei- u een aantal geluidsoorzakerr die rn Nederlarrd k.unnerr I

I voorkonen I

I ÈiÍt';-;öór ieder varr deze oorz.iken Ee3gen of dEt bij u thurs. dat wil I

I i"oà"n ii-àn-ài-iru'uóniÀq. Heleens vooí[lomt ? - 
|

I Endl: NÀ tREïuRNl votcï DE voLGENIIE uI(AAË. I

+__________ -------+

It.atur ?0-JUN-BG

Vr.iaq 0Ia. Hoort r.r

go.rlË persorren- of

Vraaq OIb. Hoort u
of tiars ?

NSS iÍAH(I0NITEI(ZOEH BV 0ndersoek EELUItrHINITEI{

hii u thuis veieerrs qeluid veroors.iakt door weqverkeer.
vràchtar.rto's, busserri brommerg en derge1r,lh.e -i

Ja 7 I

rreerr ?,

hij u tht:is ueleens geluid veroorz.aakt 'loor treinen errr

Ja Ë I
rreerr I
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BTJLAGE A-2

U1aag. 0Ic. lggtt. u.bi,1 u thurs ueleens geluid veroorzaaktvlie3tuigen, GEEN helieópters ?

Unaag 0ld. Hoort u bij
en bedrijven ?

J.3

neen

Ur.r.eg 01e. Hogrt u bij u thurs ueleerrs geluid veroorsaaLt
huunÉorrirrqen ) i

Je

freen

ueet niet
u thurs ueleens 9elurd veroorzaal,t

Ja

freen

door rilrt.rire

9t
3

3

door f .rbr ieken

l0 1

?

dosr hur en ( r.,r i t

11 I
1

Vr.:.r3 0i.:. Env.aart.,Jspl{r trr u}, r.,oonsitu.atre, het Seluid van legver}l.eer
overwegend als hirrderlilk of aIs NIET hinderlr3k ï-

ja, hrnder I i jk I? i
neen, NIEï hirrderlijk Z

Uraaq 0It'. Ervàart uzeIf, in uH lroonsituàtie, het celuid v.in treinenenlof trams overuegend aIs Éinderlilk of EIE NIÉI trindeitiJl-i" -- --"-"

ja, hinderlijk 13 1

rreen, NIEï hinderlijk 2

Ur.r.rg. 0?c. Ërvagrt uzel!, rn uu !,oonsituatie, het qeluid van rrlitairevlregturqen overuegend als hinderlijk of als NIEI hÍnderliSk. ?

ja, hinderlijk I4 t
rreen, NIEI hinderlijk 2

vra.rg 0ld. Ërvasrt uzelf, in ur uoonsituatie, het qeluid van fabriekenerr t,édrrJven overHegend .:1s hinderlilI of-.rii'XiÈi ÉiÀààitiit 1--- --"-"

ja, hinderlijk l5 I
rreerr, N IEI hinder l i gk 2

Vreaq 03q. -Ërv.aErt uzeIf, ln uu loonsitr.làtie, het qelurd van buren
oveltr,egen'J als hrnderli,yk of als NIET hinderlijk ?

ja, hinderlijk f6 I
rreen, NIEI hinderli,lk 2

Vn.eag,9J.r. ! regt .dat u het.gelurd v.an l,egverkeen hinderli,St. vin,Jt.Irr welke or.ste vindt u dat hinder Ii ik ?
urn,Jt r.r d.:t erg hinderlijl,,, hin,JerIiJk of stechts een beetje hrn,Jerli,lk

ERli hinderlijt L7 I
hinderlijh 2

een 8EE'IJE hinderlijk 3

ueet niet 4
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Uraeg 03b. U zegt det u het geluid van treinen en/of trans
vrndt.
In yelke nate vindt u dot hinderliik ?
Vindt u dat er9 hinderlijlr., hin,Jerligk of slechts een beetje
i

E§G hinderlijk l8
hinderlijk

een BEEïJE hrnder I i jl,.

ureet niet
Vrs.ag 0uc. U zegt d.rt u het 3aIurd v.irr nilittsire viieqtuiqËrr
vlrlj{.
Irr uelke nate vrndt u dat hindenli ik i'

Vindt u dat erg hinderlijk, hrnderlijk oÍ Elechts een beetje
?

ER[i hinderlijh 19

hrnderlijl.
een BEEïJE hinderlrjk

ueet rriet,

BÏJLÀGE A-3

hinder I i jh

hinder I i jk

I
,)

J

4

hinderli,il,.

hinder 1r 3lr.

I
1

3

4

Vr.tsq 03d. U cegt dat u het leluid varr fahrrehen en t,edrijverr
hin'Íírlrjk vrndt. -
Irr uelk.e mEte vindt u dat hinderlr ik i
Vindt u dat erg hinderlijk., hin'JerIijlr. oÍ slechts een b,eetje hrrr,JerliJk.

ERG hinderlilk ilO 1

hlnderliJl'. 3

eerr IEEIJE hinderlijk 3

r.reet niet 4

Vraaq 03e. U zegt dat r.r het geluid veroorzaal.t door burerr hirrderli,ik
vindï.
In r.lellr.e m.:te vindt u dat hinderli 3k ?
Vindt u d.rt erg hinderlijk' hinderlijL of slechts een beetje hirrderlrjk.
i'

ERË hrnderlijk ?1 t

hrnder I i:iL ;.1

een ËL'ËïJE hinderlijk 3

veet niet 4

Vraaq 04a. llst vindt UZELE vooral hinder I i jk 'aarr het overvl ie-9err van
militEire vliegtrrigen ?
Erro.l [I00ÍVIAEEN: En rrat noq neer ï
End. : EEnSï tESCl0, iTAARNA REÏ ANÏtlooRIr IN [E riR0ENE I'AL]í TÍPEN.

nnl
J,
3,
4,
l;
b,

D,

q

ió,
II,
I3;
t3,
14.
fJr
I6 '

L7,
lB.
19,

àà'
ri:

'l E,

f,6,

?cr

3ot
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BIJLAGE A-4

Ur.aag 04b.. Eti kunt u ze3gen nat Utrl HUISEËN0ïEN vooral hinderlrjk
vindÉn aan het overvlieqen Íin orrlrtaÍre vlieqtuiqen ?
[Jrrder huisgenoterr veritaan uij in dit verhËnd f,ever's uu eventuelehursdieren.
Erro . : II00RURAGEN: Ën rat noq neer 'l
End.: EEITST IESCl0, tTAARNA HEI ANTt'to0I(tr IN

n, 1

J.
4;

6,

8:

ÏYPEN.

26.

29.
no
30'

9,
IO,
lI.
L2;
l3t
14.

id;

IIE GIOENE BALH

L?,
18.
19.
20;
ïl'::,
.,:3,
'14'

Uraag 05. Uliegen de mrlit.rrre vliegtuigerr ua.lrover u het het,t, n.tir uu
cevoél lEEc over] hooq over of vàrieerf, daI sterlr. ï
Dnder 'hoo{" versta.ln-urj hoSer dan crrca 300 neter.

vliÉgen LAAG over 34 I
vlreSen H0UG over J

var ieert sterl. 3

3een idee/ueet nret 4

+---------- --F----+
I Eno.: LEËS 0P.
I tteri wrl rl,. u nu enkele vr.33en stellen over de m.ate raarin u enlof uu
I hr.risgenoten hinder ondervirrden vin het Seluid varr rilitEire
I vlreqturtrerr.
I Het -karr- voorkomen dat u bepaalde situaties reeds als hinderlÍjh hebt,I qenoemd-
I Enq . : NA t RETI.JftN ] UOLGT DE VOLGENDE UNAAË.+---------- -----*-+
V1.:.rg 06a, Hoe frequent Hordt u thuis door het qeluÍd van oilitairevlleqtuiSerí gestoord, |rEnrreer u rrsàr de televisie ki.1ll.t !'Is dàt visk.-so0ls. sàiden of rrooit I

vaah 35 I

s(,DS 2

zelden 3

rrooit 4

seet niet 5

kijkt nooit televisÍe 6

Vr.3jl! 06.r. Hoe frequent uor,Jt u thurs door het celui,l varr rilitàirevlreituigen gestoord, usnneer u naar de ra,lio iuis[àrt'i----
1s dat vaak.. sons, zel,Jen of nooit ?

vaak 36 1

Ëoms l
selden 3

rrooit 4

reet niet, 5

luistert nooit n.aar,le r.edio b



BIJLAGE À-5

Ur-rsg 06. Hoe frequent uor,jt r.r thuis door het geIr.ri,J van lilitaire
vlieàturqen qestoord. Hanneen u een qegorek voert i' -

lE dit vi.rl". -soms. zÉl'Jen of nooit ?-

vaEk ?7 I
5OT§ 2

. gelden 3

nooÍt 4

ueet niet 5

Vra:ra ö6. Hoe freouent Hordt tr thurs door het qelui,l van militaire
vlie{tuiqen gestoord, Hànneer u -ingespanrren/geeoncëntreerd bezrg bent.
bi ivóorbéel,i íet leseÉ of studeren ? -
Is-dat vask, Éois, selden of nooit ?

v.aak ?8 I

sotrs. 2

relden 3

nooit 4

ueet niet 5

Vra.r3 06. Hoe frequent uor,lt u thuis door het -telui,l varr rilitarre
vliegtuigen gestoord, l,anneqr u l!s! of slaapt'l
Is dàt víak,-sors, zÉlden of nooit ?

vaak ?9 1

6onÉ 2

selden 3

nooit 4

oeet niet 5

Uraag 0?. lichrikt u *eleens of uordt u ueleens barrg als u eon milit.air
vlie§tuig hoort ?

ja 30 I
neen ll

ueet niet 3

Vr.rag 08. frilt uir huis releens van vliegtuiglauaai ?

gaSl 1

neen 2

ueet niet 3

Vraag 09. lleet u r.at de reden is dat militaire vliegtuigen sons l.rag
moetén vliegen ?

ja 32 I
rreen/ueet niet ï!
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BIJLAGE A-6

Vrraq 10. tlat is daar volgerrs u de reden v.an "i

l{unt-u d.rt irr het kort veitellen ?
Enq,: EEIST ËESCl0, !AARilA HEï ANïu00RIr IN IrE

33 l,
3,
4.
!r
6,

Br

6NOEilE TIATX

t7.
I8;
l9'
20.
'11'
a:)
t,
24,

iö,
IIt
1,1

I3:
I4;
lJr
I6t

ÏYPEN.

4!t
.ib,

?8.
?€l
30.

Uraa,r IL Zou u het oo ori.is stellen aIs het laeqvlieqen slleen oisats rou
vindérr op een viste db3'vàn de lreekr bijvoorbeelcl alIÈen op maanilag ?

J€34 I

m.rakt niets uit/ueet niet 3

+---------- -------+
I Enq.: LEES 0P. II fof slot uil ik noq enkele oersoonsqeqevens noteren. I

I snq.: NA IRETURNI 00tEI DE V0LGENIIE-U[4A6. I

Urasg 12. Uat is ur leeftijd ?

1

1

4

J

6

7

o

IO

ii
1:l

Errq. : K0[tEEI( H IER CESLACHT 0. P.

man 36 t
vr oul, 2

l9 jarr of jonger 35

!0 - t4.1a.rr
?5 - 19 ja.rr

30 - 34,laar
35 - 39 lear
40 - 44 ,r aar

45 - 49 ;a.rr
50 - 54.iaar
55 - 59 ,1aar

È0 - É4.irar
65 j.ear of ouder

uil niei segSerr

Vr aag 14. U.at r s
Berrt u ongehurd,

uu burgelijke staat ï
gehrrud of samenuonend of gehuud geueest 'i

o rrSehuwd

g ehu ud

Etsnt enuon end

gehuud Sereest( gescheiden/ueduue/lre'JrJHnarr )

37 I

3

4

J

34

urI niet seggen



BIJLAGE A-7

Uraaq I5. Heeft u thttisuooende kinderen ?
Errq.Í Z0 JA! Hoeveel thuisl,onende kinderen heeft u

r38
2

3

4

J

6

7 of reer

ÍjEEN thuisronende kinderen

ril niet zeggen

Vraaq lb.B. tlat is de leefti,ld vBrr Zlllr/dit kind/het uUt'§ÏE
thurÉronende l,.rnd/ ï

0-4;aar39 I
5-9jaar ?

l0 - 14 jaar 3

15 - 19 jaar 4

l0 - t{ jaar :;

?5 j a.ar of orrder 6

uil niet seggen 7

Vrasq I6b. lJat is de leeftr3d v.rrr I115r/het J0NGSïE/het EEN tiA
0UDSÍE/ thuisuonende kind ? -

0-4jrar40 I
5-9jaar I

I0 - 14 j.aar J

15 - 19 jaar 4

20 - 24 gaar 5

25 jaar of ouder 6

ril niet zeggen 7

Vraai l6c. l,lat is de leeftijd van ï119rlhet J0NGSIE/het Ïl,lEE NA
0UDSfE/ thuisHonende kind ?

0-4jaar4l I
5-9jaar 2

l0 - 14 jaar ;1

l5 - 19 ,yaar 4

20 - 34 ,1aar 5

?5 ja.ar of ouder 6

HrI rriet ueSgen 7
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BIJLAGE A-8

Uraaq l6d. llat Ís de leeÍti id
UUDSIE/ thuissonpnde kind ? ' van ll23rlhet J0N6§IE/het IAAINA

0-{jaar42 I
5-9Jaar !,

l0 - l{ laar 3

15 - 19 jaar 4

?0 - ?4 jàar 5

25 jear of ouder

ril niet seggen 7

Vraag loe. ldat is de leeftigd vzn Ll?Trlhet J0NESTE./het DAARNA
oUIrSÍEi thuisHonende kind ? -

0-,[ jaar43 I
5-9jaar 2

I0 - 1{ jaar 3

1§ - 19 jaar {
?0 - ?{ jaar í,

?5 jear of oudei. 6

. §iI niei aeggen 7

Vfegf_.16f. lJat i.s de leeftijd vrn 2131,/het J{lt{GSIE/het DAARNA
0UttSIE/ thuisronende kind ? -

0-{jaar44
5-9jaar

I0 - 14 jaar

l5 - 19 jaar

20 - 2{ jaar

25 jaar of ouden

ril niet seggen

Uraag 169. Uat is de leeftijd van het JÍlNG§lE thuisronende

0 - ,l jaar ilS

5-9jaar
10 - I{ jaan

l§ - 19 jaar
20 - 2{ jaar

?5 jaar of ouder

uil niet Eeggen

Vraag l?. Eent u buitenshuis rerkzaal of nÍet ?

ja, buitenshuÍs yerkaaam {6

neen

uil niet zeS3err

,1

2

3

4

J

6

7

kind ?

I
2

3

A

5

6

7

I
,)

3
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BIJLÀGE A-9

Vreag I8. Voor hoeveel uur PER UEEk bent u buitenshuis rerkzaer ?

ninder dan I0 uur 47 I
l0-19uur 2

20-29uur 3

30-39uur {
40 uur of neer 5

til niet Eeggen 6

+---!------ -------+
I ilit laren al nijn vragen. Ik dank t: harteliik voor ur redererking aan II dit onderzoek. I| È;,i,:-[À Ererunx: uolcr EEN NIEUId v[AA66ESPREK I+----*-----
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BIJLAGE B-1

STEEKPROEFTREKKING

Er zijn diverse substeekproeven te onderscheiden.

ïn schema weergegeven:

LZ
2Z
3Z
4Z

IL
2L
3L
4L

8L
9L

10L
11 L

5L
6L
7L

5Z
6Z
?z

De genoemde gebieden met de bijbehorende aantallen respondenten worden

hierna beschreven. zij worden aIs volgt gecodeerd:

vb.: 10A 21: wonend in het zwaarbelaste onderzoekgebied 1 onder

laagvliegroute 1OA.

RIL0 : behorend tot de lichter belaste referentiegroep,
wonend in gebied 10.

Ten overvloede: Z staat voor z$raar-, L voor lichtbelast door

vliegtuiglawaai.

OiIDERZOEKGROEP ROUTE 10À n=240

2.2

O - 2,5 kn ult as

Colnschate

liesepe
Broekland
LlederholLhuls
Iaag Zuthen

+n=30 1.L

2.L

2,5 - 5,O kn ult as

Deventer-oost
Dlepenveen-OosL
Schal!ftaar-l{esL

Heeten
Raalte-ldest
Helno
Boerhaar
WUhe

llerxen
Wlndesheln

n=30

3B

n=3O
n=30



BÏJLAGE B-2

Zrolle-Àalanden +n=30
(straatnanen elndlqend op

-beek en -all€p)

3.2 zvolle-Berha

4.2 Rouveen (vest)

I{anneperveen (oost)

Zuldveen (oost)

0nna

SteenwlJk (oost)

Eesveen

6.2 I{esterhaar-Vrlezen-
veenseïi.Jk
Vroonshoop (excl. ulters
vest)
Geerduk
Beerzerveld
KloostèrdUk
llarlënberg
Rheeze

Rheezerveen
Daarlerveen

Lutten
Slagharen
Schuluesloot
De Krln

+n=30 3.L

n=30

n=30

7.L

u=30

{.L Rouveen (oost)
Staphorst
Lankhorst
Hasselt
ZrartsluÍs (oost)
l{anneperveen (west)

G1èthoorn-l{lddenbuurt
Zuldveen (rrest)

Steenwuk (t{èst)

2,5 - 5rO kn ult as

5.L Wlerden (rrest)
ÀIne1o (oost)
Vrlezenveen (oost)
De Pollen
Hooge Hexel

6.L Si.bculo
Bergenthel!
HardènDerg (excl. vest en
oost)
Daarle

OI\IDERZOEKGROEP ROUTE 10

O - 2,5 kn ult as

5.2 tllerden (oost) 
I

ÀIuelo (vest) (ook Íllnd- |

mlenbroek) ln = 30

Vrlezenveen (nlet uttersÈl
oosÈ) J

n=3O

n=180

n=30

n=30

7.2 Dedemsvaart (oost) 
I(lnalustrleterreln net I

llntbebouwÍng) [D=30
Conpenseren 1n HartleaDergl
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BIJLAGE B-3

8.L Stoktur
I{arkelo
Holten l.=,
LICHT GSIROFTIil REFERBITIEGROP n=120

9.L Nljverda1 (west) neste-
lljk van Regge

Haarle
lbllendoorn
Luttenberg
Iéoelerveld
Lenele

n=3O

lO.L Omea (sest) weste-
IUk van reg over Hes-

selnulertbrug
Vllsteren
Bau(bulg

n=30

fl.L De Zande
Dl1lsm
KaDpen

I,rsselnulalen
Grafhorst

n=30

ZI{ÀÀR GETAOFTE,I REFERÀTTIEGROEP

12.7, Henq€lo (zulal-oost) n = 30

n=60

I3.Z Oldenzaal (zuld) n = 30

Binnen elke cluster van woonkernen wordt het aantal postcodegebieden

geteld. Aangezien e1k postcodegebied een vast aantal (47) afgiftepunten
(brievenbussen) telt kan de steekproef getrokken worden naar rato van

het aantal postcodegebieden per cluster. Zo wordt het gewenste aantal
respondenten per woonkern bepaald.

De substeekproeven moeten zo goed mogelijk met elkaar gematched zijn op

de punten leeftijd en geslacht.
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