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SAMENVATTING: 
Defensie antwoord volstrekt ontoereikend op de meest essentiële vragen.  
Wij vinden dat de Tweede Kamer niet correct geïnformeerd wordt over het geluid van de JSF 
en de inpasbaarheid in de Nederlandse regelgeving daaromtrent.  
Het lijkt er steeds meer op dat er geen objectieve benadering heeft plaatsgevonden, maar dat 
er toegerekend is naar een in Nederland inpasbare situatie. Zowel door het ministerie van 
Defensie als door het NLR. 
 
In de beantwoording van vraag 64 kan Defensie op geen enkele wijze duidelijk maken 
waarom dezelfde geluidsmeting in Amerika op 124 dB(A) uitkomt en in Nederland op 110 
dB(A). Wel noemt Defensie een aantal verschillen in de berekeningswijze tussen Amerika en 
Nederland, maar deze verklaren hooguit een correctie in de marge. Het verschil van 14 dB(A) 
wordt niet verklaard. Defensie zit er in de beantwoording een aantal keren volledig naast of 
noemt argumenten die niet ter zake doen. Goede argumenten ontbreken.  
Ook het NLR verschaft (wederom) geen informatie waarin op transparante wijze duidelijk 
wordt waarom zij voor Nederland 110 dB(A) berekend hebben. Hun rapport van maart ’09 
daarover bevat veronderstellingen (NLR-CR-2009-053, bijlage C) die niet zijn onderbouwd 
en/of niet transparant zijn. 
In de beantwoording van vragen 38 en 47 geeft Defensie een “creatieve draai” aan de formule 
van de Kosteneenheden die wij inhoudelijk onverantwoord vinden. 
 
In meerdere antwoorden komen we tegen dat “JSF vriendelijke” argumenten uitvergroot 
worden en het omgekeerde juist verkleind wordt. We hebben grote twijfels bij de 
invoergegevens die het NLR gebruikt heeft. Ze geven aan deze gecheckt te hebben, maar 
nemen de opgegeven 10% avondvluchten zo over in hun berekeningen, terwijl simpel via 
leden van de COVM Leeuwarden te checken zou zijn dat het aantal avondvluchten veel hoger 
ligt (15%). Hetzelfde geldt voor de te laag aan gehouden Nachtstraffactor (zie antwoord 1/19). 
Slechts een deel kunnen we controleren. Hoe zit het met dat andere deel? Net zo, vermoeden 
wij.  
Wij willen de deskundigheid van het NLR niet in twijfel trekken, maar zien wel dat ze als 
rechtstreekse partner van Lockheed Martin, een direct belang hebben in de JSF. We vinden 
het daarom onverstandig hen alleen het cruciale geluidsonderzoek te laten doen.  
 
De gepresenteerde geluidscontouren geven volgens ons een veel te rooskleurige voorstelling 
van zaken. We adviseren de Tweede Kamer deze daarom niet als leidraad te nemen voor 
verdere besluitvorming. Naar ons idee is hiermee bepaald geen invulling gegeven aan het 
geluidsdeel van de motie Hamer van 23 april ’09. 
 
Voorstel: 
Wij willen aandringen op een “second opinion”. 
Als onderzoeksvraag kan in 1e instantie volstaan worden met het opnieuw berekenen van het 
decibelniveau (LAmax) voor de F 35 op 1000 ft hoogte bij military thrust. 
Afhankelijk van de uitslag hiervan kan een eventueel vervolgtraject bepaald worden. 



Mocht een correct uitgevoerde second opinion uitwijzen dat de berekening van het NLR m.b.t 
het geluidsniveau klopt dan zullen wij ons daarbij neerleggen. 
 
 
Hieronder onze reactie op de meest essentiële zaken m.b.t. het geluid. 
 
Reactie per antwoord: 
 
1/19:  
Het aantal avondvluchten op vliegbasis Leeuwarden bedraagt geen 10 %, maar ca. 16%. 
Bron: Stukken COVM Leeuwarden vergadering november 2007 o.a. LW/06.28/6 over 
invulling avondvliegen. 
Vanwege de Nachtstraffactor geeft dit een grotere geluidsbelasting dan in het NLR rapport 
meegenomen is. 
Deze Nachtstraffactor is ook te laag aangehouden. Deze bedraagt 1.45 i.p.v. de genoemde 
1.35. (Zie NLR-CR-2008-633 pagina 10; 2006 en 2007; idem 2008)  
 
2/42/49:  
Een beperkt verschil in het geluidsniveau heeft wel degelijk invloed op de geluidsbelasting  
(1 dBA vermeerdering moet gecompenseerd worden met 14,2% minder vluchten als de 
andere factoren ongewijzigd blijven; zie ook 38/47). Daarom zal de F136 motor ook gemeten 
moeten worden in een vliegende F-35 onder vergelijkbare omstandigheden. Juist omdat kleine 
verschillen grote gevolgen kunnen krijgen, bv grote vermindering van aantal 
vliegbewegingen. We moeten het zeker weten en niet koersen op aannames. 
 
4/20/26/30/31/72: 
- Het is grote onzin dat dit klim/startprofiel bij de F-16 (en ook Saab Gripen NG) niet kan. 
Een bekende F-16 vlieger liet ons het volgende weten: 
“Het klimprofiel en gas terugnemen doen we ook met de F-16: met external brandstoftanks 
starten in afterburner en bij 250 knopen uit afterburner komen. Niets nieuws. Des te meer 
headwind, des te eerder uit A/B. Gunstig voor bewoners waar je overheen of omheen vloog, 
maar nadelig voor hen aan de kop van de baan waar al het geluid overheen waait”. 
Een verklaring die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. 
In eerdere COVM vergaderingen vertelde de basisleiding onomwonden dat dit met de F-16 
ook gebeurt. Tijdens de vergadering op 3 september met COVM Leeuwarden werd dit 
wederom gedaan. Een drietal zaken zijn van belang om het klimprofiel te bepalen. 

1. Aerodynamica van het toestel  
2. De verhouding stuwdruk – gewicht 
3. Het draagvermogen van de vleugels.  

Van het eerste is bekend dat die bepaald niet in het voordeel zijn van de JSF. Het tweede punt, 
de verhouding stuwdruk-gewicht, is ook al niet in het voordeel van de JSF. Die is namelijk 
0,9, terwijl die van de F-16 op 1 zit en van de Saab Gripen NG zelfs op 1,11. Bij een 
verhouding van 1 of hoger kan het toestel recht omhoog vliegen. 
De JSF kan dat dus niet, de F-16 net en de Saab Gripen NG ruimschoots. 
Het derde punt, het draagvermogen van de vleugels, pakt voor de JSF ook niet gunstig uit in 
een vergelijking. Elke m2 vleugeloppervlak van de JSF moet 471 kg de lucht in tillen. Bij de 
F-16 MLU is dat 411 kg en bij de Saab Gripen NG zelfs maar 307 kg. (de gemiddelde 
gewichten zijn door ons aangehouden zoals opgegeven door de fabrikant). Het klimprofiel 
van de F-16 MLU is 18,9 km per minuut. Dat van de JSF zal daar onder liggen, dat van de 
Saab Gripen daarboven. 



De conclusie is duidelijk. Het sneller kunnen stijgen en gas terugnemen is helemaal niet 
voorbehouden aan de JSF. Integendeel! 
 
- De luchtweerstand bij de F-16 is zeker niet meer dan die van de JSF. De JSF kan weliswaar 
een deel van zijn wapens intern vervoeren, maar daarvoor is wel nodig dat de JSF een groter 
frontaal oppervlak moet hebben. Dit geeft weerstand, bij alle vluchten, ook al wordt er geen 
bewapening meegevoerd. Daarnaast is het zo dat de JSF een hogere startsnelheid moet hebben 
dan de F-16 (en de Saab Gripen NG) en daardoor meer luchtweerstand geeft.  
Op JSFnieuws 17 maart ’09 lazen we het volgende commentaar van W. Hageman, voormalig 
vlieger van de F-16:  
Bewapening, zowel bommen als raketten hebben een erg dynamische vormgeving, teneinde 
luchtweerstand zoveel mogelijk te beperken. Hoe dan ook, als je bewapening internal vervoert 
(zoals de JSF) zal het frontale oppervlak van dat vliegtuig groter zijn dan van een vliegtuig 
met external bewapening (zoals de F-16 of Gripen); zelfs substantieel groter, omdat internal 
bewapening ook loze ruimte creëert. Het grotere frontale oppervlak moet ook door de lucht 
worden geduwd en zal dus meer vermogen vereisen. 
De lagere startsnelheden van de F-16 (en ook Saab Gripen NG) zorgen voor relatief lage 
luchtweerstand. Het is jammer dat er geen berekeningen bekend zijn voor onderling vergelijk 
van de luchtweerstand. Wij verwachten dat die niet gunstig voor de JSF zouden uitpakken. 
 
9/23/24/84/85/91: 
Wederom stelt Defensie voorzichtige uitgangspunten verstrekt te hebben aan het NLR. Zo 
heeft het NLR vooralsnog de voor de F-16 gebruikelijke vliegroutes gehanteerd. De optimale 
vliegroutes voor de F35 moeten nog vastgesteld worden. Dit kan vermindering van de 
geluidsbelasting opleveren, zo wordt gesteld in de beantwoording. 
De conclusie dat de uitgangspunten voorzichtig zijn wordt niet goed onderbouwd; het blijft in 
aannames steken. Het tegendeel kan later waar blijken te zijn. De F 35 is immers minder 
wendbaar (Rand rapport augustus 1998). 
 
Na deelneming aan de operationele testfase kunnen de berekeningen van de geluidsbelasting 
worden geactualiseerd. Ook dan blijven de wettelijke 35Ke geluidszones gelden als 
randvoorwaarde, stelt Defensie. De vraag ook hier is in hoeverre deze uitlating onderbouwd 
is. Als de werkelijkheid later negatiever uitvalt dan Defensie in haar voorzichtige 
uitgangspunten hanteert, is het de vraag of dit waargemaakt kan worden. Mocht dit niet zo 
zijn wat zijn dan consequenties hiervan? De lezer mag hierna gissen. 
 
11: 
Meer dan 20% van het aantal vliegbewegingen van de F 35 zal in het buitenland worden 
uitgevoerd. In het bijzonder gaat het daarbij, net zoals bij de F-16, om internationale 
oefeningen en een deel van het avondvliegen, stelt defensie. 
In COVM Leeuwarden stelt Defensie dat de laatste jaren 15% in het buitenland geoefend 
wordt. Betekent dit een toename? 
En betekent dit dat de internationale oefeningen op vliegbasis Leeuwarden (de 
Wapeninstructeuropleiding en de Frisian Flag) niet meer gehouden zal worden op de 
vliegbasis Leeuwarden? Komen hier geen andere internationale oefeningen voor in de plaats? 
 
15/16: 
De JSF hoeft alleen met naverbrander te starten bij erg natte startbaan en bij hoge 
temperaturen stelt Defensie. Nadere onderbouwing van deze stelling ontbreekt. Ons inziens 



wel nodig omdat de eigenschappen die het klimvermogen bepalen ongunstiger zijn bij de JSF 
dan bij de F-16 (zie voor toelichting reactie 4/…./72). 
 
21: 
Defensie houdt zich aan de wettelijk vastgelegde geluidzonering. 
Welke geluidszonering wordt dan bedoeld? De huidige of de nieuwe, gebaseerd op de JSF, 
die in het NLR rapport van 10 juli is gepresenteerd? 
 
38/47: 
Defensie/NLR stellen dat de rekenregel dat voor elke decibel vermeerdering 14,2% minder 
vluchten nodig is bij verder ongewijzigde variabelen, niet voor de F35 opgaat. 
 
Opmerkelijk omdat het NLR dit op 3 september tijdens de vergadering met COVM 
Leeuwarden wel erkende. 
Opmerkelijk ook omdat het een vaststaand onderdeel van de formule is waarmee het aantal 
Kosteneenheden berekend wordt. Die formule verandert niet bij een ander vliegtuigtype. 
Deze rekenmethode geldt net zo voor de F 35 als voor elk ander vliegtuig. In januari ’09 heeft 
Ir FWJ van Deventer de regels voor “uitwisselbaarheid” aan ons bevestigd, zowel per email 
als mondeling. Het is ook opgenomen in zijn nieuwe reader Basiskennis Geluidzonering 
Luchtvaart. Het klopt dat in de notitie het sterk eenvoudig staat vermeld (dat meldt dhr van 
Deventer ook in zijn voorwoord), maar ook in de nieuwste versie van de reader staat het 
uitgebreider beschreven. Het principe blijft overigens ongewijzigd of het nu eenvoudig of 
uitgebreid vermeld wordt. 
De opmerking van Defensie dat er geen rekening gehouden wordt met het overige verkeer op 
de vliegbasis is volstrekt niet relevant. Ook de opmerking dat de notitie geen rekening houdt 
met metingen op verschillende afstanden van het vliegtuig doet helemaal niet ter zake.  
Het gaat zoals in de vraag duidelijk is aangegeven bij gelijkblijvende variabelen. Dat geldt 
dus ook voor de afstand.  
 
46/48: 
We constateren dat er geen antwoord op de vraag wordt gegeven. Er wordt geen 
geluidsniveau in decibel gegeven bij bepaalde referentie, onder vermelding dat hierdoor 
prestatiegegevens van de JSF afgeleid kunnen worden. Opmerkelijk omdat de Amerikaanse 
collega’s (Brac rapport) dat wel doen. 
 
50: 
De geluidsmetingen verricht door Bob Webb voldoen natuurlijk niet aan de normen van het 
NLR. Daar zijn we het snel over eens. Er kunnen ook geen geluidscontouren mee berekend 
worden, maar dat hoeft ook niet. Maar als vergelijking onderling kan het heel goed, omdat de 
drie verschillende vliegtuigen onder exact dezelfde situaties zijn gemeten.  
Alle tegenargumenten van Defensie geloven we. Alleen gelden deze wel voor alle drie 
toestellen net zo. Het gaat om het onderlinge verschil, het gaat niet om het wetenschappelijk 
niveau. Uw oren zijn de beste graadmeter. Zo horen de omwonenden van vliegbasis 
Leeuwarden het ook. Die staan ook niet met een hoogtemeter in de hand aan de kant van de 
startbaan. Die weten ook niet wat de precieze configuratie van het vliegtuig is. Die weten ook 
niet wat de vochtigheidsgraad is etc. Hoeft ook niet. Het gaat bij deze opnames om zoals u het 
onderlinge verschil hoort. 
De geluidsniveaus zijn met een geijkte decibelmeter gemeten (A gewogen). De gemeten 
geluidniveaus zullen daarom amper verschillen met die het NLR gemeten zou hebben.  
Bob Webb zelf zegt het zo: 



“While SPL differences (between the F-35 and F-15/F-16) of a couple of dB might be 
arguable, the VERY LARGE measured relative differences of 10-15 dB can in no way be 
caused by equipment anomalies”.  
 
Jammer dat het NLR de geluidsopnames niet beoordeeld. Het grote verschil in landingslawaai 
tussen de F-15/F-16 enerzijds en de F 35 anderzijds zou ook voor hen te horen zijn geweest. 
Het had theorie en praktijk dichter bij elkaar kunnen brengen. 
Frappant vinden we het dat tijdens het overleg met de COVM door een 
Defensievertegenwoordiger wordt aangedragen dat hij de toestellen met eigen oren in 
Amerika heeft gehoord en dat dit in het voordeel uitviel van de F 35. Maar anderzijds toont 
Defensie zich niet bereid om hetzelfde te doen bij de geluidsopnames van Bob Webb.  
Bang om met de andere werkelijkheid geconfronteerd te worden?  
 
64: 
- A-gewogen: Defensie en het NLR maken een fout in de beantwoording. Ze stellen namelijk 
dat in de EIS van Eglin AFB geluidswaarden staan in Lmax en niet in LAmax. Het zou dus 
niet gaan om 124 dB(A), maar om 124 dB. Maar dat klopt niet! Het is wel degelijk gemeten 
in dB(A), zoals we Defensie ook op 3 september hebben laten weten.  
Op pagina E-3 Appendix E1 noise van de BRAC commissie staat: 
“However, because use of A-weighting to express sound level 
is so prevalent, it can normally be assumed that dB is equivalent to dBA or dB(A). In 
this study, sound levels are reported in dB and are A-weighted unless otherwise 
specified”. 
Zoals het NLR ongetwijfeld van hun AFRL collega’s zullen hebben vernomen, meten de 
Amerikanen vliegtuiglawaai nagenoeg altijd A-gewogen. Alleen zeer korte geluiden zoals 
sonic booms of pistoolschoten worden in dB gemeten. 
De Amerikaanse 124 dB(A) kan dus wel heel goed vergeleken worden met de 110 dB(A) in 
Nederland. Het is een verschil van 14 dB(A). Vanwege de logoritmische schaal 16 keer 
zoveel geluid. Het blijft uiterst opmerkelijk dat dezelfde Edwardsmeting in Amerika 16 keer 
zoveel geluid oplevert dan in Nederland. Dat kan onmogelijk verklaard worden door 
correcties op basis van klimatologische omstandigheden of omgevingsinvloeden.  
Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat doelbewust toegerekend is naar een 
acceptabele uitslag. 
 
- De integratietijd staat niet genoteerd volgens Defensie. 
Op pagina E 3 van Appendix E1 noise staat: 
“Levels presented as instantaneous (i.e., as might be read 
from the dial of a sound level meter) are based on averages of sound energy over either 
1/8 second (fast) or 1 second (slow). This distinction becomes important when 
discussing sounds whose peak noise level lasts for only a short time, such as sonic 
booms”. 
Kortom: Ook dit levert geen groot verschil op in de geluidsniveaus; ook dit verklaart niet het 
verschil tussen de 110 en 124 dB(A). 
 
- Defensie stelt dat het geluidsniveau bij een hogere vliegsnelheid verandert door onder meer 
dopplereffecten. 
Dat klopt niet. Dit is onjuist. Door het dopplereffect ontstaat bij beweging van de bron een 
frequentieverschuiving, maar geen noemenswaardige verschuiving in gemeten geluidsniveau. 
nl.wikipedia.org/wiki/Dopplereffect zegt het volgende: 



Doordat de geluidsgolven worden "samengedrukt" bij het naderen van het vliegtuig, worden de 

golven korter en het geluid dus hoger. Bij het overkomen is er dus sprake van een hoger geluid 

dan het originele geluid. Als het vliegtuig zich weer van jou verwijdert, zal je lagere tonen horen, 

omdat de golven worden uitgerekt. 
Het geluidsniveau gemeten in LAmax blijft juist ongewijzigd bij een snelheid van 500 knopen 
of 250 knopen, zoals onderaan in antwoord 64 ook door Defensie wordt erkend.  
  
- Defensie stelt dat het om geschatte data betreft. 
 Dan hebben ze dat blijkbaar goed gedaan. Hoewel de Eglin meting door Defensie sterk 
bekritiseerd werd geeft het exact dezelfde uitkomsten als de Edwardsmeting, die door 
Defensie bejubeld werd (gemeten op 1000ft hoogte bij military thrust). 
 
- Defensie komt hier terug op de gedane mededeling aan COVM Leeuwarden dat de LAmax  
hoger wordt bij lagere snelheden. Ze geven nu aan de SEL bedoeld te hebben. 
 
65: 
Defensie geeft hier aan dat bij grote snelheidsverschillen de LAmax kan verschillen door de 
dopplereffecten en door de invloed van de vliegsnelheid op de geluidsbron in de motor.  
De dopplereffecten treden op t.a.v. de frequentie en niet t.a.v. het geluidsniveau. We hebben 
nergens informatie kunnen vinden over de invloed van de vliegsnelheid op de geluidsbron. 
Hoewel we niet weten wat Defensie daarmee bedoelt, kunnen we alleen aangeven dat al onze 
bronnen vermelden dat snelheid geen invloed heeft op de LAmax. 
 
70: 
De stelling dat de komende 30-50 jaar geen externe lasten zoals brandstoftank en externe 
wapens gebruikt zal worden, vinden we erg optimistisch. Er zal toch ook met volledige 
configuratie geoefend moeten worden? Het lijkt ons bijzonder onlogisch en ongeloofwaardig 
als dit nooit zal gebeuren. 
 
Einde reactie 


