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Uitwisselbaarheid aantal vliegtuigen en geluid per vliegtuig in de geluidbelasting 
 
Van Deventer © 2009  
 
Deze notitie geeft op basis van vereenvoudigde algemene rekenregels een beeld van de “uitwissel-
baarheid” van het aantal vliegtuigen en het geluid per vliegtuig in de geluidbelasting: hoeveel meer 
(minder) kan er worden gevlogen als de vliegtuigen gemiddeld stiller (lawaaiiger) worden en de 
geluidbelasting niet verandert. In bijlage 1 staan de gebruikte formules en verdere achtergrondinfor-
matie. Meer details zijn te vinden in de cursusreader “Basiskennis geluidzonering luchtvaart”. 
 
De hoeveelheid geluid die gedurende een heel jaar rond een vliegveld optreedt, wordt uitgedrukt in de 
“geluidbelasting”. Daarin zijn verwerkt: 
• het geluidniveau van elk vliegtuig; 
• het aantal vliegtuigen dat in een jaar op het vliegveld start of landt; 
• de verdeling van het vliegverkeer over het etmaal, waarbij vluchten in de nacht, de avond, en de 

vroege ochtend zwaarder meetellen dan vluchten overdag. 
De geluidbelasting is hoger naarmate per vliegtuig meer geluid wordt geproduceerd. De geluidbelas-
ting is ook hoger naarmate er meer vliegtuigen van het vliegveld gebruik maken of er meer ’s nachts 
(of ’s avonds of in de vroege ochtend) in plaats van overdag wordt gevlogen. 
In Nederland worden de Kosteneenheid (Ke) en Lden als maten voor de geluidbelasting gebruikt. 
 
Uitgaande van een referentiesituatie, neemt de geluidbelasting af als de vliegtuigen gemiddeld stiller 
worden. Voor dezelfde geluidbelasting kan het aantal vliegtuigen dan toenemen (bij gelijk blijvende 
verdeling van het verkeer over het etmaal). Anders gezegd: het geluidniveau van de vliegtuigen en het 
aantal vliegtuigen zijn “uitwisselbaar”.  
Het omgekeerde geldt ook: als de vliegtuigen gemiddeld lawaaiiger worden, moet het aantal afnemen 
wil de geluidbelasting gelijk blijven. 
 
In onderstaande figuren is deze uitwisselbaarheid weergegeven, in figuur 1 als de vliegtuigen 
gemiddeld stiller worden, in figuur 2 als ze lawaaiiger worden. Het aantal vliegtuigen is uitgedrukt in 
een “index”, die is 100 voor de referentiesituatie. De figuren geven aan wat de index is als de 
vliegtuigen een bepaald aantal dB(A) stiller of lawaaiiger worden (zie ook “nota bene” in bijlage 1). 
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Figuur 1: Vliegtuigen worden stiller Figuur 2: Vlieg tuigen worden lawaaaiiger 

 

Voorbeeld bij figuur 1: als de vliegtuigen ten opzichte van de referentiesituatie gemiddeld 6 dB(A) 
stiller worden, kunnen er, voor elke 100 vliegtuigen in de referentiesituatie, 250 vliegtuigen overvliegen 
voor dezelfde Ke-geluidbelasting (index is 250 in figuur 1). Wordt de geluidbelasting uitgedrukt in 
Lden, dan kunnen er 400 in plaats van 100 vliegtuigen overvliegen. Dit effect heeft voor Schiphol een 
belangrijke rol gespeeld. De vliegtuigen werden de afgelopen jaren stiller waardoor het verkeer kon 
groeien bij dezelfde geluidbelasting.  
Het verschil tussen Ke en Lden wordt veroorzaakt door de verschillende formules voor deze maten, 
zie bijlage 1. 
 
Voorbeeld bij figuur 2: als de vliegtuigen gemiddeld 6 dB(A) lawaaiiger worden, kunnen er bij dezelfde 
Ke-geluidbelasting van elke 100 vliegtuigen in de referentiesituatie nog maar 40 overvliegen (index is 
40 in figuur 2). Voor Lden zijn dat er 25. 
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Bijlage 1: Geluidniveau en geluidbelasting 
 
1. Definities 
 

Geluidniveau = het geluid van één vliegtuig, bijvoorbeeld LAmax en LAX 
Geluidbelasting = het geluid van alle vliegtuigen samen, bijvoorbeeld Ke en Lden 
 
2. Geluidniveau 
 

Als een vliegtuig voorbij vliegt, zwelt het geluid dat “mensen op aarde" horen eerst aan, bereikt dan 
een maximum en zwakt vervolgens weer af. In de figuur hieronder is het momentane geluidniveau 
uitgezet tegen de tijd.  
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Verloop van het geluidniveau als functie van de tijd  tijdens een vliegtuigpassage 

 

Er zijn twee manieren die in de internationale praktijk veel worden gebruikt om het geluid van een 
vliegtuigpassage in één getal uit te drukken, de geluidniveaus LAmax en LAX. 

LAmax is het “maximum geluidniveau” (ook wel piek(geluid)niveau genoemd) dat tijdens de 
vliegtuigpassage optreedt, uitgedrukt in dB(A). Dit is punt 2 in de figuur. 

Daarnaast wordt het “geluidexpositieniveau” gebruikt, LAX (ook aangeduid als SEL, het “sound 
exposure level”), ook uitgedrukt in dB(A). Deze maat drukt het geluid van de hele vliegtuigpassage, 
dus het hele proces van "aanzwellen-maximum-afzwakken" en niet alleen het maximum, uit in één 
getal. Daarin is verdisconteerd hoelang het geluid van het vliegtuig hoorbaar is.  
Als twee vliegtuigen dezelfde LAmax veroorzaken, maar het voor het eerste vliegtuig langer duurt 
voordat dat piekniveau wordt bereikt en voordat het geluid weer is uitgestorven dan voor het tweede 
vliegtuig - dus als het eerste vliegtuig langer hoorbaar is - is LAX voor het eerste vliegtuig hoger dan 
voor het tweede. Voor dezelfde vliegtuigpassage is LAX altijd hoger dan LAmax. 
LAX is formeel gedefinieerd als het constante geluidniveau gedurende 1 seconde, dat dezelfde 
"acoustische energie" levert als de hele vliegtuigpassage. 

Zowel LAmax als LAX worden uitgedrukt in dB(A). De eenheid voor geluid is de decibel, afgekort als 
dB en genoemd naar Alexander Graham Bell (vandaar de hoofdletter B). De A in dB(A) geeft aan dat 
het gaat om de “A gewogen decibel”, waarin is verdisconteerd dat het menselijk hoororgaan niet voor 
alle toonhoogten even gevoelig is. 

“Geluidmeter”  
In de figuur hiernaast staan geluidniveaus van 
verschillende geluidbronnen. Dit zijn "represen-
tatieve waarden", in de praktijk kunnen voor deze 
geluidbronnen ook hogere of lagere geluidniveaus 
optreden. Bijvoorbeeld: niet in élke auto die 120 
km per uur rijdt, is het geluidniveau 75 dB(A) 
zoals de "geluidmeter" aangeeft.  
Als twee geluidbronnen met dezelfde LAmax 
(bijvoorbeeld 80 dB(A)) tegelijkertijd hoorbaar zijn, 
dan is het totale geluidniveau 3 dB(A) LAmax 

hoger dan voor elke geluidbron afzonderlijk (in dit voorbeeld dus 83 dB(A)). Als de afstand ten 
opzichte van de geluidbron verdubbelt, neemt het geluidniveau LAmax met 6 dB(A) af, LAX wordt dan 
3 dB(A) lager. Dit is exclusief de demping ten gevolge van de voortplanting van het geluid door de 
atmosfeer, waardoor de werkelijke afname van het geluid groter is, zeker bij grote afstanden. 
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3. Geluidbelasting 
 
In Nederland worden zowel de Kosteneenheid (Ke) als Lden voor de geluidbelasting rond vliegvelden 
gebruikt. Hieronder staan de formules. 
 

De Kosteneenheid is in de jaren 60 van de vorige eeuw ontworpen en is genoemd naar de voorzitter 
van de commissie die deze maat heeft bedacht, de Delftse hoogleraar (wijlen) prof. Dr. Ir. C.W. 
Kosten. De Ke wordt alleen in Nederland gebruikt. 
Lden is een internationale maat, die onder andere door de EU als maat voor alle geluidbronnen is 
voorgeschreven (Richtlijn 2002/49/EG van 25 juni 2002).  
Rond Schiphol is in 2003 de Ke vervangen door Lden. 
 
Kosteneenheid - Ke 
 B = 20 log (∑ N x 10LAmax/15 ) − 157, uitgedrukt in Ke, waarin:  

LAmax = het piekgeluidgeluidniveau ten gevolge van één vliegtuigpassage, zie paragraaf 2 
N = etmaalweegfactor afhankelijk van de periode van het etmaal waarin de vliegtuigpassage 

plaatsvindt, volgens onderstaande tabel.  
∑ = sommering van de bijdragen van alle vliegtuigen die in één jaar gedurende het gehele 

etmaal starten van of landen op het vliegveld. 
157 = een getal om hinderenquêtes (in 1963) en geluidbelasting op elkaar af te stemmen. 
 
Lden - day-evening-night level 
 Lden = 10 log (∑ N x 10LAX/10) − 74,99, uitgedrukt in dB(A), waarin: 

LAX = het geluidexpositieniveau ten gevolge van één vliegtuigpassage, zie paragraaf 2 
N = etmaalweegfactor afhankelijk van de periode van het etmaal waarin de vliegtuigpassage 

plaatsvindt, volgens onderstaande tabel.  
∑ = sommering van de bijdragen van alle vliegtuigen die in één jaar gedurende het gehele 

etmaal starten van of landen op het vliegveld. 
74,99 = 10 log (aantal seconden in een heel jaar gedurende het gehele etmaal)  
 

Etmaalweegfactoren in de Ke en Lden 
Periode van 

het etmaal 
00 tot 
06 uur 

06 tot 
07 uur 

07 tot 
08 uur 

08 tot 
18 uur 

18 tot 
19 uur 

19 tot 
20 uur 

20 tot 
21 uur 

21 tot 
22 uur 

22 tot 
23 uur 

23 tot 
00 uur 

Ke 10 8 4 1 2 3 4 6 8 10 
Lden 10 1 3,16 10 

De etmaalweegfactoren zijn vermenigvuldigingsfactoren voor het aantal vliegtuigen. Bijvoorbeeld: als een 
vliegtuig tussen 08 en 18 uur start of landt, telt het voor 1 vliegtuig mee. Start of landt een vliegtuig tussen 22 en 
23 uur, dan telt het in de Ke voor 8 vliegtuigen en in Lden voor 3,16 vliegtuigen. 
 
Nota bene: 
Zoals uit het bovenstaande blijkt, gebruiken de Ke en Lden verschillende maten voor het geluid van de 
afzonderlijke vliegtuigen, te weten LAmax respectievelijk LAX. In figuren 1 en 2 over de uitwisselbaar-
heid is de af- of toename van “het geluidniveau” genoemd. Voor de Ke is “het geluidniveau” LAmax, 
voor Lden is dat LAX. Als een vliegtuig X dB(A) LAmax stiller of lawaaiiger wordt, wil dat niet 
automatisch altijd zeggen dat ook LAX met dezelfde X dB(A) af- of toeneemt.  
 


