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ROLLERCOASTER VAN 30 MEI 2018



DOEL:  BELEVING   OF    FEITEN ?



DOEL ->  BELEVING OF FEITEN



BELEVING = PERSOONLIJK EN SUBJECTIEF

Niveau vs acceptatie OK Hinder

Hoog dB

Laag dB



SUBJECTIEF ?

OK Hinder



SUBJECTIEF ?

OK Hinder



Meer over beleving en gevoel
bij Tjeerd Andringa

Nu nog de Sensornet beleving
en een paar feiten



ONZE BELEVING / MEETPUNTEN BESTAAND



ONZE BELEVING / MEETPUNTEN NIEUW



En dan nog een paar uur
langer ………wachten

ONZE BELEVING DEEL 3



(AUTOMATISCHE) RAPPORTAGES



GEEN ADVISEUR, MAAR MAKEN INZICHTELIJK

Bijdrage TRA051 inzichtelijk maken
Periode in rood, hoogte en vliegpad
SEL, LAs,max, duur

Andere vliegtuigen aangegeven.
Vb richting Schiphol (groen) op 
relevant grotere hoogte



Veel aandacht rond de meetresultaten…. 

Getallen tov de MER ?

Waar ging het om ?
• Waar blijft de “beleving” ?
• Was die meting voldoende voor oordeel ?



METEN NAUWKEURIGER DAN REKENEN

Als algemene regel kan worden gesteld dat de immissiemeetmethode
nauwkeuriger is dan de emissie-overdrachtsmethode, mits de
representatieve (bedrijfs)situatie op de juiste wijze in de uitwerking is 
verdisconteerd.

De nauwkeurigheid van de immissiemeetmethode wordt in 
belangrijke mate bepaald door de deskundigheid waarmee de 
methode wordt toegepast. Tevens is de invloed van stoorgeluid van 
belang.



Meten met je mobieltje ?

Meterstand “Fast” vs “Slow”

VOORBEELDEN

“Meten is weten, 
als je weet wat je meet”



VOORBEELD



VOORBEELD

Overdracht en Immisie



OOK BINNEN EEN UUR

Zomaar een knip van met info B737-800 (150-190 passagiers, vergelijkbaar met Airbus 320)

Hetzelfde type vliegtuig
1 uur later
Verschil Lmax ca. 9 dB   

Belevingsvlucht
• 1 vliegtuig,
• Enkele uren, 
• Enkele passages

Is dit voldoende representatief



Feiten
Metingen Sensornet nabij een serie GPP-

punten gedurende een jaar
Correcties obv waarnemingen (relevante

verstoringen)

Analyse adviseur

Enkele posities tot 1 dB hoger gemeten

Anderen tot 2 dB lager gemeten

Beleving
Bewoners

“Zie je nu wel……..we hadden gelijk..”

“1 dB te hoog is mooi 20% te veel…”

“Een reden voor aanpassingen / maatregelen”

Media…

Ministerie

……

VOORBEELD

Verschillen verschillend uitgelegd

Het kan prima, als je maar lang genoeg meet….



Niemand gelooft geluidberekeningen, 
behalve diegene die ze berekend heeft.

Iedereen gelooft geluidmetingen, 
behalve diegene die ze gemeten heeft.

Sensornet
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Omdat het over beleving gaat
Tjeerd Andringa


