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SAMENVATTING

In 1998 heeft het kabinet besloten het huidige normenstelsel voor veiligheid en milieu in de
PKB1 Schiphol te vervangen door een nieuw gelijkwaardig normstelsel dat beter meetbaar en
handhaafbaar moet zijn. Om deze gelijkwaardigheid te toetsen, is het milieueffectrapport
Schiphol 2003 opgesteld. In dit rapport worden de resultaten van het geuronderzoek ten
behoeve van het MER weergegeven.

In de PKB is ten aanzien van geur afgesproken dat het aantal inwoners binnen de
geurcontouren van 1 geureenheid/m3-vanaf de ingebruikname van de vijfde baan (2003) niet
groter mag zijn dan het aantal in het jaar 1990. De geurcontouren van 1 ge·m-3 zijn
overgenomen uit  het rijksgeurbeleid dat van kracht was in 1994. In 1995 is het rijksbeleid
voor geur gewijzigd, zie hiervoor de herziene nota Stankbeleid en bijbehorende brieven aan
de Tweede Kamer. Het kabinet wil ten aanzien van de normstelling voor de kerosinegeur van
Schiphol aansluiten bij het nieuwe rijksbeleid voor geur. Dit betekent dat er geen
kwantitatieve norm voor geur aan de luchtvaartsector wordt opgelegd, maar dat de sector
maatregelen dient te nemen om de geurhinder te verminderen, zover deze technisch en
economisch haalbaar zijn.
Het nieuwe en het oude normstelsel voor geur zijn door deze wijzigingen in de aanpak van
geur niet meer direct vergelijkbaar.

Voor het vaststellen van de effecten van geurreducerende maatregelen die de luchtvaartsector
dient te nemen, moeten de waarneembaarheid en de geurhinder rondom Schiphol vastgesteld
worden. Geur (hinder) kan niet met analytische meetinstrumenten bepaald worden. Om de
geurbelasting en de geurhinder vast te stellen wordt daarom in het algemeen de hieronder
beschreven methode gevolgd:

De geuremissie van de bron wordt vastgesteld met behulp van geurpanels. Bij Schiphol is de
geuremissie tijdens de verschillende vliegfasen in 1999 met een zogenaamd
snuffelploegonderzoek vastgesteld. Dit is een voorgeschreven onderzoeksmethodiek voor
geuremissies, waarbij de waarneembaarheid van de kerosinegeur van Schiphol onder
representatieve praktijkcondities met een gekwalificeerd geurpanel is vastgesteld.

Op basis van de geuremissie wordt het waarneembaarheidsgebied en de geurbelasting in de
omgeving van de geurbron door middel van berekeningen vastgesteld. Hiervoor wordt een
verspreidingsmodel gehanteerd, in dit geval het gestandaardiseerde Nieuw Nationaal Model
voor luchtverontreiniging.

Vervolgens wordt de geurhinder rond de geurbron vastgesteld met een gestandaardiseerde
enquête, een zogenaamd telefonisch leefsituatie onderzoek (TLO). Rond Schiphol is in 2000
een TLO uitgevoerd.

                                               
1 De onderstreepte begrippen worden nader toegelicht in de verklarende woordenlijst in Bijlage A.
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Op basis van bovengenoemde onderzoeken zijn gegevens beschikbaar over de geuremissie,
over de omvang en ligging van het waarneembaarheidsgebied en over de geurhinder in relatie
tot de geurbelasting. De resultaten van deze onderzoeken zijn in dit rapport gebruikt om aan
de hand van scenario’s voor 2005 en 2010 uitspraken te doen over te verwachte veranderingen
in de geursituatie rond Schiphol voor die jaren.

In de richtlijnen voor het MER is geen apart studiegebied voor geur gedefinieerd. In het
deelrapport lokale luchtverontreiniging, wordt de luchtkwaliteit in 15 locaties rondom
Schiphol berekend. Deze locaties zijn representatief voor de gemeten en de te verwachten
geurhinder in alle grote woongebieden rondom Schiphol. Daarnaast zijn in het geuronderzoek
2 nieuwe locaties aan het onderzoeksgebied toegevoegd, te weten Haarlem Parkwijk en
Schalkwijk ten Noordwesten van Schiphol.

In dit rapport zijn de geuremissies, het waarneembaarheidsgebied en de geurhinder rondom
Schiphol weergegeven zoals die op basis van scenario’s voor de jaren 2005 en 2010 verwacht
worden. De berekeningen zijn uitgevoerd met de zogenoemde basisscenario’s. Voor 2010 is
tevens een scenario bij de meest beperkende milieugrens (scenario passend geluid 2010)
doorgerekend.
In dit rapport is tevens het effect van enkele door de luchtvaartsector voorgestelde
emissiereducerende maatregelen op de geuremissies, welke worden afgeleid van de emissies van
vluchtige organische stoffen (VOS), onderzocht. Voor de vertaling van de VOS-emissies naar
geuremissies, is gebruik gemaakt van de VOS-emissies uit 1998 en de met
snuffelploegonderzoek in 1999 gemeten geuremissie. Het waarneembaarheidsgebied, de
geurbelasting en de geurhinder rondom Schiphol zijn in het basisscenario berekend voor 2005 en
2010 en vergeleken met de omvang van deze aspecten in 1999. Tevens zijn de effecten in het
scenario passend geluid 2010 en het basisscenario voor 2010 onderling vergeleken.

In het geuronderzoek zijn er leemtes in kennis ten aanzien van:
- Emissiefactoren van auxiliary power units (APU) voor die vliegtuigtypen waarvoor geen

APU-informatie beschikbaar is.
- de vertaling van VOS-emissies naar geuremissies.

In de periode 1999 tot 2010 wordt een daling van de geuremissie per vliegbeweging verwacht.
Ook verandert het baangebruik op Schiphol. De groei van het aantal vliegbewegingen zal
vrijwel volledig worden verwerkt op de vijfde baan. Door deze ontwikkelingen zal de
geuremissie over een groter gebied plaats vinden dan bij het vierbanenstelsel, met als gevolg
meer geuremissie in het noordwesten van Schiphol.

In de periode tot 2010 neemt het aantal vliegbewegingen volgens de basisscenario’s toe.  De
daling van de geuremissie per vliegbeweging zal er echter toe leiden dat de geuremissie in
2005 naar verwachting net onder het niveau van 1999 zal blijven. Tussen 2005 en 2010 zal de
totale geuremissie naar verwachting stijgen als gevolg van de toename in vliegbewegingen tot
net boven het niveau van 1999.
Als gevolg van deze veranderingen in de geuremissies in de periode tot 2010, zal het
waarneembaarheidsgebied tot de ingebruikname van de vijfde baan nagenoeg onveranderd
blijven ten opzichte van 1999. Na de ingebruikname van deze baan breidt het
waarneembaarheidsgebied zich in de periode tot 2010 in noordnoordwestelijke richting uit.
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Ten aanzien van de geurbelasting en de geurhinder zijn ongeveer dezelfde trends waar te
nemen. Tot de ingebruikname van de vijfde baan zal de geurbelasting en de geurhinder naar
verwachten weinig veranderen ten opzichte van 1999/2000. Na de ingebruikname van de
vijfde baan (2003), is een toename van de geurbelasting en de geurhinder ten noordwesten van
de luchthaven te verwachten. Het gaat daarbij met name om de onderzoekslocaties
Zwanenburg, Haarlem Parkwijk, Schalkwijk, Vijfhuizen en Boesingheliede. Ten zuiden van
Schiphol zal de geurbelasting en de geurhinder naar verwachting licht dalen ten opzichte van
1999/2000. Het gaat daarbij met name om de woongebieden Rozenburg, Aalsmeer en de
Hoek. In de overige locaties (Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp) blijven de geurbelasting
en de geurhinder naar verwachting ongeveer gelijk. De toename van de geurbelasting en de
geurhinder ten het noordwesten van Schiphol zal naar verwachting groter zijn dan de afname
daarvan ten zuidoosten van de luchthaven.

Bij het scenario passend geluid 2010 is het aantal vliegbewegingen duidelijk lager dan bij het
basisscenario in 2010. Op basis van het scenario passend geluid 2010 wordt als gevolg van de
dalende geuremissie per vliegbeweging  een lagere totale geuremissie verwacht ten opzichte
van 1999. Dit leidt in 2010, ondanks het gebruik van de vijfde baan, tot een daling van de
geurbelasting en de geurhinder in de meeste woongebieden rond de luchthaven. Alleen in de
onderzoekslocaties Zwanenburg, Haarlem Parkwijk, Schalkwijk,Vijfhuizen en Boesingheliede
ten noorden en noordnoordwesten van Schiphol wordt een toename van de geurhinder
verwacht. De verschillen tussen de resultaten van het basisscenario voor 2010 en die van het
scenario passend geluid 2010 zijn echter niet erg groot.

Door de voorgestelde geurreducerende maatregelen wordt per vliegbeweging in de periode tot
2010 een verdere daling van de geuremissie verwacht. De totale geuremissie zal in 2005,
ondanks de groei van het aantal vliegbewegingen, naar verwachting net onder het niveau van
1998 liggen. In 2010 zal de totale geuremissie in het basisscenario naar verwachting weer net
boven het niveau van 1998 liggen. Voor het scenario passend geluid 2010 wordt een duidelijk
lagere geuremissie verwacht t.o.v. 1999.
De voorgestelde geurreducerende maatregelen hebben een stabiliserend effect op de
geurbelasting en de geurhinder rondom Schiphol. De toename van de geurbelasting en
geurhinder in Noordwestelijke richting wordt veroorzaakt door de ingebruikname van de
vijfde baan. Met de voorgestelde geurreducerende maatregelen is deze toename niet te
voorkomen.
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1. INLEIDING

In 1999 heeft het kabinet een besluit genomen over de toekomst van de nationale Luchthaven
(Nota Toekomst Nationale Luchthaven, Ministerie Verkeer en Waterstaat, 1999). In dat
besluit zijn de hoofdlijnen van een nieuw stelsel van milieu- en veiligheidseisen weergegeven
dat het normenstelsel uit de Planologische Kernbeslissing (PKB) Schiphol en omgeving zal
vervangen. Dit nieuwe stelsel moet, met uitzondering van het milieuaspect geur,
gelijkwaardig zijn aan de normen in de PKB, en dient tegelijkertijd beter meetbaar en
handhaafbaar te zijn. Om de gelijkwaardigheid te kunnen beoordelen is informatie over de
milieueffecten nodig. Hiertoe is het milieueffectrapport (MER) Schiphol 2003 opgesteld. Het
doel van het MER wordt uiteengezet in de richtlijnen voor het MER (Ministeries van V&W
en van VROM, februari 2001). Tevens geven de richtlijnen per milieuaspect aan welke
informatie het MER dient te bevatten. In dit rapport worden de resultaten van het
geuronderzoek ten behoeve van het MER gerapporteerd.

De nieuwe systematiek voor geur sluit zo veel mogelijk aan bij het rijksbeleid voor geur, zoals
dat is neergelegd in de herziene Nota Stankbeleid en bijbehorende brieven aan de Tweede
Kamer. Dit betekent dat de geurhinder centraal staat en dat er aan de luchtvaartsector geen
kwantitatieve norm voor geur wordt opgelegd. In plaats daarvan dient de luchtvaartsector
maatregelen te nemen om de geurhinder zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te verminderen.
In hoofdstuk 2 wordt weergegeven welke overwegingen ten grondslag liggen aan deze
wijziging van de systematiek ten opzichte van de PKB. Hierbij zal tevens ingegaan worden op
de voor geur gebruikelijke onderzoekssystematiek van meten en berekenen. Ook zal in dit
hoofdstuk het onderzoeksgebied voor geur worden beschreven.

In hoofdstuk 3 wordt de in dit rapport gevolgde onderzoeksmethode beschreven. In de
hoofdstukken 4, 5 en 6 worden de verwachte ontwikkelingen ten aanzien van de geuremissies,
het waarneembaarheidsgebied en de geurhinder rondom Schiphol omschreven. Hoofdstuk 7
geeft een overzicht van enkele leemtes in kennis en in hoofdstuk 8 worden de conclusies ten
aanzien van geur geformuleerd.
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2. UITGANGSPUNTEN GEURBELEID

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten voor dit onderzoek omschreven. Hierbij komen
achtereenvolgens aan de orde:

Ø In §2.2 wordt ingegaan op het in 1995 gewijzigde geurbeleid in Nederland en de
consequenties voor de geurnormering van Schiphol ten opzichte van de PKB Schiphol.

Ø In §2.3 wordt de in geuronderzoek gebruikelijke systematiek van meten van geuremissies en
het berekenen van het geurbelasting nader verklaard. Dit in het licht van de algemene
doelstelling dat het nieuwe normstelsel ten aanzien van veiligheid en milieu beter meetbaar
en handhaafbaar moet zijn.

Ø In §2.4 wordt het studiegebied voor dit onderzoek beschreven.
Ø In §2.5 tenslotte worden de vraagstelling van dit onderzoek, zoals die in de richtlijnen

verwoord zijn, opgesomd. Hierbij wordt tevens gemotiveerd aangegeven op welke punten in
dit onderzoek afgeweken is van de richtlijnen. Dit betreft met name het referentiejaar. Ten
aanzien van de overige onderdelen van het MER wordt het referentiejaar 1990 uit de PKB
toegepast. Voor geur is dit jaar als gevolg van het gewijzigde geurbeleid niet meer toepasbaar
en is gekozen voor het referentiejaar 1999. Deze keuze wordt in §2.5 nader gemotiveerd.

2.2 Geurbeleid in Nederland

In de PKB is ten aanzien van geur afgesproken dat het aantal inwoners binnen de geurcontour
van 1 geureenheid/m3 2vanaf de ingebruikname van de vijfde baan (2003) niet groter mag zijn
dan het aantal dat voor het jaar 1990 werd bepaald. De geurcontour van 1 ge·m-3 is
overgenomen van het rijksgeurbeleid dat van kracht was in 1994 (ministerie VROM, 1994).
Binnen dit geurbeleid golden voor alle geurveroorzakende activiteiten uniforme
geurconcentratienormen voor de woonomgeving. Er werd in dat geurbeleid alleen onderscheid
gemaakt tussen bestaande en nieuwe situaties  en in ruimtelijk gebruik (aard van de
bebouwing). Deze uniforme kwantitatieve benadering veronderstelt dat de mate van
geurhinder onafhankelijk is van de aard van de geur.

In 1995 is het rijksbeleid ten aanzien van geur gewijzigd (Ministerie VROM, 1995). Deze
wijziging is onder andere het gevolg van de constatering dat een uniforme, kwantitatieve
benadering van geur in de praktijk niet altijd mogelijk is omdat de aard van de geur bepalend
is voor de geurhinder. De geur van een bakker zal bijvoorbeeld anders beleefd worden dan die
van een veeslachterij. Ook zal het lokale karakter van veel geuren vragen om een
locatiespecifieke oplossing in plaats van een uniforme oplossing van rijkswege. In het
gewijzigde beleid wordt het voorkomen van (nieuwe) geurhinder als algemeen uitgangspunt
gehanteerd.

                                               
2 De onderstreepte begrippen worden nader toegelicht in de verklarende woordenlijst in Bijlage A.
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Als er sprake is van onacceptabele hinder moeten maatregelen worden genomen op basis van
het ALARA principe. De mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het
bevoegd bestuursorgaan.

2.3 Systematiek van meten en rekenen geur

Zoals in paragraaf 2.2 is toegelicht staat de ervaren geurhinder in het nieuwe overheidsbeleid
voor geur centraal. In deze paragraaf zal worden ingegaan op de stand der techniek ten
aanzien van het meten en berekenen van de geurbelasting en de bijbehorende geurhinder in de
omgeving van een geurbron.

Geur kan niet met een analytisch meetinstrument bepaald worden. Geurmetingen worden
daarom verricht met een geurpanel. Het is niet mogelijk om de geurconcentraties in de
woonomgeving rechtstreeks te meten, door:
• de veelal lage concentratiewaarden op leefniveau (enkele geureenheden per m3);
• de aanwezige achtergrondgeuren;
• de grote ruimtelijke spreiding in de geurbelasting.

Door de inzet van geurpanels kan de waarneembaarheid van geuren in de omgeving van een
geurbron worden bepaald. Dergelijke waarnemingen kunnen echter alleen steekproefsgewijs
en onder gedefinieerde meteorologische condities uitgevoerd worden.  Deze beperkingen van
geurmetingen gelden in alle situaties, maar zijn voor Schiphol in het bijzonder van toepassing.
Dit komt omdat de geuremissies van Schiphol over een groot oppervlak plaatsvinden en
omdat de geuremissies van Schiphol in de tijd sterk fluctueren door wisselende activiteiten op
de luchthaven.

Voor het vaststellen van de geurbelasting in de woonomgeving wordt in het algemeen de
volgende werkwijze toegepast, welke wordt beschreven in het Document Meten en Rekenen
Geur (Anzion e.a., 1994):
1. Het bepalen van de geuremissie van de bron.
2. Het berekenen van de geurbelasting in de woonomgeving.

Hieronder worden deze beide onderdelen van een standaard geuronderzoek voor het
vaststellen van de geurbelasting nader omschreven.
Behalve de geurbelasting wordt in geuronderzoek in het algemeen de ervaren geurhinder
rondom een geurbron vastgesteld. Standaard onderzoeksmethoden voor het vaststellen van de
geurhinder rondom bronnen worden hieronder eveneens beschreven.
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Geuremissiemetingen
Hierin worden de volgende methoden onderscheiden, te weten:
a. Geuremissiemetingen aan de bron. Hierbij worden geurmonsters  direct bij de bron

genomen en wordt in een geurlaboratorium3 met een geurpanel volgens de Nederlandse
norm NVN 2820/1A  (NNI, 1996) de geurconcentratie in de geurmonsters vastgesteld.
Deze meetmethodiek is in dit onderzoek niet  toegepast omdat:

- slechts een beperkt aantal vliegtuigmotoren doorgemeten kan worden;
- er sprake is van een grote diversiteit aan vliegtuigtypen en vliegtuigmotoren (de

motoren waar metingen aan zijn verricht zijn slechts representatief voor een beperkt
deel van de ‘motorenmix’), waardoor een extrapolatie uit een beperkte dataset naar
de volledige vliegtuigvloot ten koste gaat van de nauwkeurigheid

- de metingen niet onder praktijkomstandigheden (niet-testbankomstandigheden)
uitgevoerd worden.

b. Snuffelploegmetingen. Bij snuffelploegmetingen wordt de waarneembaarheid van de geur
met een geurpanel benedenwinds van een geurbron vastgesteld. Uit de zogenoemde
waarneembaarheidsafstand wordt de geuremissie van de bron met behulp van een
verspreidingsmodel berekend. Deze onderzoeksmethodiek is in een eerder onderzoek reeds
rond Schiphol toegepast (De Bree, 1999). Uit deze metingen zijn geuremissiefactoren,
uitgedrukt in snuffeleenheden per vliegbeweging berekend voor de verschillende fasen van
de LTO-cyclus. De resultaten van dit eerder uitgevoerde waarneembaarheidsonderzoek
worden in dit rapport gebruikt voor het inschatten van de verwachte geuremissie in
toekomstige situaties (zie hoofdstuk 4).

Berekening geurbelasting
De geurbelasting die een bron in de woonomgeving veroorzaakt wordt berekend met een
verspreidingsmodel voor luchtverontreiniging. In Nederland wordt hierbij gerekend met een
standaard voorgeschreven verspreidingsmodel, te weten het Nationaal Model. Sinds 1999 is
een nieuw Nationaal Model in gebruik (Infomil, 1999). Hiervan zijn 2 softwarepakketten op
de markt gekomen, te weten PC-Stacks van KEMA en PluimPlus van TNO. In dit onderzoek
is gerekend met het meest recent beschikbare softwarepakket van KEMA, PC-Stacks versie
4.1. In §3.5 wordt nader op de keuze ingegaan.

Met het verspreidingsmodel wordt, uitgaande van de geuremissies van een bron, de
geurbelasting in de woonomgeving berekend. Voor Schiphol is dit reeds uitgevoerd in het
eerder genoemde waarneembaarheidsonderzoek (de Bree, 1999). De resultaten hiervan
worden in dit rapport gebruikt voor het inschatten van de verwachte geurbelasting in
toekomstige situaties (zie hoofdstuk 5).

                                               
3 In Nederland worden door de overheden alleen geuranalyses erkend die uitgevoerd zijn in geaccrediteerde

geurlaboratoria



Buro Blauw B.V. Rapportnr.: BL2001.1924.01
Luchthygiëne, onderzoek en advies Eindversie, Augustus 2001

GEURBEREKENINGEN TEN BEHOEVE VAN MER SCHIPHOL 2003 10

Vaststellen geurhinder
Methoden voor het vaststellen van de geurhinder worden omschreven in de zogenaamde
hindersystematiek in de Nederlandse Emissierichtlijn Lucht (Infomil, 2000). Hierin worden de
volgende kwantitatieve methoden omschreven:
- Het uitvoeren van een uitgebreide analyse van de geregistreerde klachten over

stankoverlast. Voor Schiphol is deze methodiek in 1999 reeds toegepast (de Bree, 1999).
-  Het uitvoeren van een gestandaardiseerde geurhinderenquête, het zogenaamde

Telefonische Leefsituatie Onderzoek (TLO). Bij Schiphol is in 2000 een TLO afgenomen
(van Arkel, 2001).

De resultaten van het TLO rondom Schiphol worden in dit rapport gebruikt voor het
inschatten van de geurhinder in toekomstige situaties. De onderzoeksmethodiek wordt
uitgebreid omschreven in hoofdstuk 3.

2.4 Onderzoeksgebied geur

In de richtlijnen voor het MER is geen apart studiegebied voor geur gedefinieerd. Het
onderzoeksgebied voor geur wordt bepaald  door het gebied waarin de geur van Schiphol naar
verwachting waarneembaar zal zijn en waarbinnen dus in de toekomst geurhinder te
verwachten is. In het TLO Schiphol (van Arkel, 2001) is geconstateerd dat in de huidige
situatie (2000) geurhinder tot een afstand van 10 km van het centrum van Schiphol kan
optreden. Daarnaast moet bij het vaststellen van het onderzoeksgebied rekening gehouden
worden met de aanleg van de vijfde baan. Het onderzoeksgebied moet voldoende groot zijn
om ook de mogelijke gevolgen van de ingebruikname van de vijfde baan in kaart te kunnen
brengen.

In het onderzoek lokale luchtverontreiniging wordt de luchtkwaliteit in 15 woongebieden
rondom Schiphol berekend. Op grond van de resultaten van het TLO is gebleken dat deze
locaties representatief zijn voor de gemeten en de te verwachten geurhinder rondom Schiphol.
Daarom worden voor dezelfde vijftien woongebieden de mogelijke veranderingen in de
geursituatie besproken. Daarnaast zijn de locaties Schalkweg en Haarlem Parkweg
toegevoegd. Dit zijn relatief grote woongebieden in het verlengde van de vijfde baan. De
locaties Vijfhuizen en Boesingheliede die aan weerszijden van de vijfde baan liggen, zijn
relatief kleine woongebieden. Om goede uitspraken te kunnen doen over de mogelijke
veranderingen in de geurbelasting en geurhinder ten gevolge van de ingebruikname van de
vijfde baan is het aantal onderzoekslocaties met de twee genoemde locaties uitgebreid. In
figuur 2.1 staat een overzichtskaart van het onderzoeksgebied, waarin tevens de 17
onderzoekslocaties zijn weergegeven.
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Figuur 2.1 Overzichtskaart onderzoeksgebied met de 17 onderzoekslocaties voor geur
(gebaseerd op Nota TNL, 1999)
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2.5 Onderzoeksvragen ten aanzien van geur

In dit onderzoek worden ten aanzien van het aspect geur de volgende onderwerpen stapsgewijs
behandeld:

Stap 0. Inleiding:
1. Beschouwing over meten en rekenen geurbelasting en waarneembaarheid van de

geur. Dit onderdeel is beschreven in §2.3
2. Beschouwing over de relatie tussen het waarneembaarheidsgebied, het aantal

inwoners binnen dat gebied en de ondervonden geurhinder, in relatie tot de omslag
in het rijksgeurbeleid. Dit onderdeel is beschreven in §2.2.

Stap 1. Emissie van geurstoffen:
1. Berekening van de emissie van geurstoffen door de luchthaven in 2005 en 2010.
2. Berekening van effect van maatregelen op geuruitstoot van de luchthaven in 2005

en 2010.

De ontwikkeling van de geuremissies worden omschreven in hoofdstuk 4 van dit
rapport.

Stap 2. Waarneembaarheid van geur:
1. Beschrijving van de verwachte ontwikkeling van het waarneembaarheidsgebied

van geur rond de luchthaven tot 2005 en 2010. Het waarneembaarheidsgebied
wordt vastgesteld op basis van de resultaten van het snuffelploegonderzoek van
1999. Bij de beschrijving worden tevens de belangrijkste woongebieden binnen
het waarneembaarheidsgebied benoemd, waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt
wordt van de 15 onderzoekslocaties voor locale luchtkwaliteit.

2. Idem voor de situatie met emissiereducerende maatregelen.

De ontwikkeling van de waarneembaarheid van de geur worden omschreven in
hoofdstuk 5.

Stap 3 Geurhinder:
1. Beschrijving van de verwachte ontwikkeling van de geurhinder rond de

luchthaven tot 2005 en 2010 op basis van de resultaten van het Telefonische
Leefbaarheid Onderzoek 2000.

2. Idem voor de situatie met emissiereducerende maatregelen.

De ontwikkeling van de geurhinder rondom Schiphol worden omschreven in
hoofdstuk 6.

In de PKB was, voor de situatie met de vijfde baan (2003), stand-still van het aantal inwoners
binnen de geurcontour van 1 ge·m-3 ten opzichte van 1990 afgesproken. Daarom zou een
vergelijking van de toekomstige geursituatie met de geursituatie uit 1990 op zijn plaats zijn.
Voor het basisjaar 1990 zijn echter geen gegevens beschikbaar over de waarneembaarheid van
geur en de geurhinder. De waarneembaarheid van de geur is namelijk pas in 1999 met een
snuffelploegonderzoek vastgesteld. De geurhinder rond Schiphol is in 2000 met een TLO
vastgesteld. Daarom wordt in dit rapport 1999/2000 als basis gehanteerd en wordt de
verwachte geursituatie in 2005 en 2010 vergeleken met de situatie in 1999/2000.
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3. ONDERZOEKSMETHODIEK GEUR

3.1 Inleiding

In dit rapport worden de verwachte ontwikkelingen van het waarneembaarheidsgebied en de
geurhinder rondom Schiphol voor de periode tot 2010 onderzocht. Hiertoe worden
verschillende scenario’s ten aanzien van de ontwikkeling van het vliegverkeer op Schiphol
doorgerekend en worden diverse geurreducerende maatregelen onderzocht. Deze scenario’s
hebben betrekking op 2005 en 2010 en worden toegelicht in §3.2.

Voor het onderzoeken van de verwachte ontwikkeling van het waarneembaarheidsgebied en
de geurhinder rondom Schiphol is in ieder scenario de volgende stapsgewijze
berekeningsmethodiek toegepast:
1. TNO heeft voor de verschillende scenario’s de emissie van Vluchtige Organische

Stoffen (VOS) uitgerekend (zie deelonderzoek lokale luchtverontreiniging van het
MER). Op basis van het snuffelploegonderzoek uit 1999 is een verhouding afgeleid
tussen de VOS-emissies en de geuremissies (in snuffeleenheden) voor het jaar 1999.
Deze verhouding wordt gebruikt om de geuremissies horende bij de scenario’s voor
2005 en 2010 vast te stellen. De wijze waarop dit is uitgevoerd wordt beschreven in
§3.3.

2. Op dezelfde manier is de reductie van de geuremissies (in snuffeleenheden) op basis
van emissiereducerende maatregelen berekend. Een beschrijving van de maatregelen
die in dit onderzoek zijn doorgerekend is terug te vinden in paragraaf 3.4 .

3. Met behulp van gegevens over de geuremissie in snuffeleenheden, het aantal
vliegbewegingen en de verdeling daarvan over de verschillende start- en
landingsbanen is voor ieder scenario een waarneembaarheidsgebied rondom Schiphol
berekend en vergeleken met het voor 1999 berekende waarneembaarheidsgebied. De
hierbij gevolgde werkwijze wordt omschreven in §3.5.

4. Op dezelfde wijze is de geurbelasting in de 17 woongebieden berekend. Op basis van
deze geurbelasting is de verwachte mate van geurhinder in de verschillende scenario’s
geschat en vergeleken met de in 2000 gemeten geurhinder. De hierbij gevolgde
werkwijze wordt omschreven in §3.6.

3.2 Omschrijving scenario’s en berekening VOS-emissies 2005 en 2010

Een scenario wordt gekenmerkt door een vliegtuigvloot (of motorenmix) in combinatie met
het aantal vliegbewegingen. Voor het jaar 2005 wordt alleen een basisscenario doorgerekend.
Voor het jaar 2010 worden een basis- en een scenario bij de meest beperkende milieugrens
(scenario passend geluid 2010) onderscheiden. Elk jaar heeft z’n eigen vliegtuigvloot. Het
verschil tussen het basis- en scenario passend geluid 2010 komt tot uiting in het aantal
vliegbewegingen.

De VOS-emissies die in dit onderzoek gehanteerd zijn, staan gerapporteerd in:
Boeft, J. den (2001).
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3.3 Berekeningsmethodiek geuremissies 2005 en 2010

Voor het vertalen van de VOS-emissie naar geuremissie in snuffeleenheden is de volgende
werkwijze gevolgd:

1. Omdat voor 1998 reeds de totale emissie aan vluchtige organische stoffen (VOS),
uitgedrukt in kilogram per jaar (kg·j-1) beschikbaar was (Den Boeft, 1999), is in dit
onderzoek verondersteld dat de VOS - emissiegegevens uit 1998 representatief zijn
voor het basisjaar 1999. Bij de berekeningen wordt onderscheid gemaakt tussen de
volgende vliegfasen:
- Taxiën; daaronder vallen de VOS-emissies tijdens het proefdraaien en 95%4 van

de VOS-emissie tijdens de  fase Idle;
- Stijgen; daaronder vallen de fasen Take Off en Climb Out;
- Landen; daaronder vallen de emissies van de fase Approach en 5% van de Idle

emissies.

De VOS-emissies van APU’s (Auxiliary Power Units) en GPU’s (Ground Power
Units) zijn in dit onderzoek bij de uitstoot van het taxiën opgeteld.

2. Voor het basisjaar 1999 is voor de drie vliegfasen taxiën, stijgen en landen tevens de
jaaremissie voor geur, uitgedrukt in snuffeleenheden per jaar (se·j-1), berekend. Hierbij
is gebruik gemaakt van de geuremissiefactoren per vliegbeweging die in het
snuffelploegonderzoek zijn vastgesteld.

3. Vervolgens is voor alle scenario’s de berekende VOS-emissie per vliegfase
omgerekend naar een geuremissie per vliegfase. Hierbij wordt de verhouding tussen
jaaremissies van geur en VOS in 1998, uitgedrukt in (se·kg-1) in alle scenario’s als
omrekeningsfactor gehanteerd. Per scenario wordt vervolgens de totale geuruitstoot in
snuffeleenheden per jaar vastgesteld.

In hoofdstuk 4 worden de geuremissieschattingen, voor de verschillende scenario’s, voor de
jaren 2005 en 2010 gepresenteerd. Ook worden de veranderingen in de geuremissies ten
opzichte van 1999 besproken.

                                               
4 De genoemde 95% is berekend uit de gegevens van 1998 en toegepast op de gegevens van de overige jaren.
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3.4 Beschrijving van emissiereducerende maatregelen

Als onderdeel van het nieuwe stelsel voor geur heeft TNO voor zowel 2005 als 2010 een
emissiereducerend maatregelenpakket doorgerekend (den Boeft, 2001). De maatregelen zijn:
- taxiën op minder motoren;
- het verminderen van APU-gebruik en
- het inzetten van zwavelarme brandstof.

De laatste maatregel kan wellicht voor geur belangrijk zijn, maar kan op dit moment niet
worden gekwantificeerd aangezien de relatie tussen zwavelhoudende verbindingen, die
ontstaan bij verbranding van zwavelhoudende brandstoffen, en geur onbekend is. Een volledig
beschrijving van de doorrekening van de emissiereducerende maatregelen is terug te vinden in
het TNO rapport (den Boeft, 2001).

De geschatte emissiereducties staan vermeld in tabel 3.1

Tabel 3.1 Geschatte  emissiereducties [ton/jaar]:

Bron 2005-basis 2010-basis 2010-geluid
Taxiën op minder motoren 22 32 48

Verminderen APU-gebruik < 1 2 10

De verwachte veranderingen in de geursituatie op basis van de emissiereductie ten gevolge
van de genoemde maatregelen worden in de volgende hoofdstukken nader toegelicht.

3.5 Berekening waarneembaarheidsgebied

Het waarneembaarheidsgebied rond Schiphol kan omschreven worden als het gebied
waarbinnen kerosinegeur afkomstig van Schiphol waargenomen kan worden. Omdat sprake is
van grote verschillen in de geurgevoeligheid van mensen moet het waarneembaarheidsgebied
eenduidiger gedefinieerd worden. In het snuffelploegonderzoek is de waarneembaarheids-
afstand van de kerosinegeur van Schiphol vastgesteld met een gekwalificeerd geurpanel. Op
de afstand waar de geur door het panel nog waarneembaar is, is de geurconcentratie per
definitie gelijk aan 1 se·m-3. Dit is namelijk de geurconcentratie die het geurpanel in het veld
nog zwak waarneemt. De omvang van dit waarneembaarheidsgebied is afhankelijk van de
activiteiten op Schiphol en van de weersomstandigheden. De omvang van het
waarneembaarheidsgebied varieert dus van uur tot uur. In dit onderzoek wordt daarom een
over een grotere tijdspanne (5 jaar) gemiddeld waarneembaarheidsgebied berekend. Het
waarneembaarheidsgebied wordt begrensd door de geurcontour van 1 se·m-3 als 98-percentiel5

en wordt gedefinieerd als:

                                               
5 98-percentielwaarden betreffen in dit rapport uurgemiddelde geurconcentraties.
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“ Het waarneembaarheidsgebied is gelijk aan het gebied waarbinnen de
kerosinegeur van Schiphol meer dan 2% van de tijd waargenomen kan
worden”

Op basis van de berekening van de geuruitstoot zoals is beschreven in paragraaf 3.4 is de
geurconcentratie van 1 se m-3 als 98 percentiel berekend voor een gebied van 1600 km2 (40 bij
40 kilometer) rond Schiphol. Daarbij is gebruik gemaakt van een verspreidingsmodel (de
KEMA implementatie van het Nieuw Nationaal Model (Erbrink, 1995; Infomil, 1999), PC-
Stacks 4.1). Bij het vergelijken van de TNO implementatie van het zelfde model met de
KEMA implementatie is gebleken dat er behoorlijke verschillen bestonden (Erbrink, 2000).
Hieruit is geconcludeerd dat er van beide modellen nieuwe versies dienen te komen. Tijdens
de uitvoering van dit onderzoek was deze nieuwe versie van de softwarepakketten nog niet
beschikbaar. Daarom kon deze nieuwe verbeterde versie niet meer binnen dit onderzoek
toegepast worden. De verschillen die aanleiding gaven voor veranderingen bij PC-Stacks 4.1,
hadden voornamelijk betrekking op
- Oppervlakte bronnen
- Gebouwbronnen
- Hoge percentielen (> 99 percentiel)
- Stikstofdioxide (NO2).

Er is bij de modellering in dit onderzoek alleen gebruik gemaakt van lage puntbronnen die
geur emitteren en er is gekeken naar het 98-percentiel. Voor de modellering zoals deze
gebruikt is voor dit onderzoek zal de vernieuwing van het model dus waarschijnlijk weinig
gevolgen hebben.

In dit rapport wordt het waarneembaarheidsgebied voor de verschillende scenario’s
voor de jaren 2005 en 2010 berekend en vergeleken met het waarneembaarheids-
gebied in 1999. Per windsector van 30° wordt aangegeven met welk percentage de
waarneembaarheidsafstand veranderd is ten opzichte van het basisjaar 1999. Deze
veranderingspercentages van het waarneembaarheidsgebied worden grafisch in de
vorm van windrozen gepresenteerd. De resultaten hiervan zijn terug te vinden in
hoofdstuk 5.

3.6 Berekening geurhinder

In 2000 is de geurhindersituatie rondom Schiphol in kaart gebracht door middel van een
Telefonisch Leefsituatie Onderzoek (TLO), (Van Arkel, 2001). Dit is een gestandaardiseerde
hinderenquête, welke omschreven wordt in de zogenoemde hindersystematiek van de NeR
(Infomil, 2000).

In het TLO is de geurbelasting bij de respondenten in drie verschillende parameters
uitgedrukt, te weten de afstand van de respondent tot het centrum van Schiphol, de afstand tot
de dichtstbijgelegen start- of landingsbaan en de geurconcentratie bij de respondent,
uitgedrukt in snuffeleenheden per kubieke meter (se·m-3) als 98-percentielwaarde. De
geurconcentratie bij de respondent is hierbij berekend met het rekenprogramma PC-Stacks 4.1
(zie vorige paragraaf).
De drie parameters bleken in dat onderzoek onderling statistisch significant aan elkaar
gerelateerd te zijn. Hieruit is geconcludeerd dat de in het onderzoek berekende
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geurconcentratie een betrouwbare (relatieve) parameter voor de geurbelasting in de
woonomgeving is.
Er is een duidelijke, statistisch significante relatie met een hoge correlatie gevonden tussen de
resultaten van het TLO en de drie parameters voor de geurbelasting. Het percentage mensen
dat (soms of vaak) last, hinder, of ernstige hinder ondervindt van de geur door vliegverkeer
neemt duidelijk af met de afstand en neemt toe met de geurconcentratie.

De geurconcentratie uitgedrukt in se·m-3 als 98-percentiel bezit de hoogste correlatie en
significantie met het percentage last, hinder en erge hinder vastgesteld in het TLO. Vanuit de
causaliteit is deze parameter ook de best verklarende variabele (Van Arkel, 2001).

Binnen de hindersystematiek in de NeR wordt gekeken naar de omvang van de geurhinder,
uitgedrukt in het percentage mensen dat geurhinder ondervindt. In dit rapport wordt daarom
gekeken naar de verandering in de geurhinder ten opzichte van het basisjaar 1999 voor de
verschillende scenario’s in de jaren 2005 en 2010. De mate van geurhinder wordt hierbij
berekend uit de relatie tussen de geurbelasting en de mate van geurhinder, welke gevonden is
in het TLO. Deze relatie wordt gebruikt om voor de 17 woongebieden rond de luchthaven het
percentage mensen dat geurhinder ondervindt te schatten op basis van de berekende
geurbelasting op die locatie.

In hoofdstuk 6 wordt aangegeven in welke locaties welke veranderingen in de
geurhinder te verwachten zijn.
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4. ONTWIKKELING GEUREMISSIES PERIODE 1999-2010

4.1 Ontwikkeling VOS-emissies periode 1999-2010

In de periode 1998-2010 zal het aantal vliegbewegingen met ongeveer 60% groeien. In 1998
bedroeg de emissie van VOS inclusief overslag volgens berekeningen van TNO 638 ton (Den
Boeft, 1999). Volgens TNO- berekeningen met het basisscenario voor 2010 zal de emissie van
VOS inclusief overslag stijgen tot 767 ton, of te wel met ongeveer 20%. Dat betekent dat de
emissies van VOS naar verwachting beduidend minder snel zullen groeien dan het aantal
vliegbewegingen. Dit is het gevolg van een dalende VOS-emissie per vliegbeweging.

4.2 Vaststellen verhouding tussen VOS-emissies en geuremissies

In de rapportage van het snuffelploegonderzoek uit 1999 is onderscheid gemaakt tussen drie
verschillende fasen van de LTO cyclus. Het betreft het landen, taxiën en opstijgen. Voor deze
fasen is een emissiefactor berekend. Deze emissiefactor is gelijk aan het aantal
snuffeleenheden dat per fase per beweging wordt uitgestoten. De emissiefactoren staan
vermeld in tabel 4.1.

Tabel 4.1: emissiefactoren in 1999. (se is snuffeleenheid, vb is vliegbeweging)

Activiteit Geuremissie Duur Geuremissie
[LTO] [Mse·vb-1] [min.] [se·s-1]
Stijgen 7 2 58.333
Landen 122 4 508.333
Taxiën 45 26 28.846

Toelichting eenheden: Mse·vb-1 : Mega snuffeleenheden per vliegbeweging
Mse·s-1: Mega snuffeleenheden per seconde

Uit de tabel blijkt dat bij landen de grootste geuremissies per vliegbeweging optreden. Bij
stijgen treedt een ongeveer factor 3 lagere geuremissie per vliegbeweging op. Dit verschil in
geuremissiefactoren tussen landen en stijgen komt overeen met de verhouding tussen de
emissiefactoren voor koolwaterstoffen in de ICAO-database (ICAO, 1995).

Uit tabel 4.1 blijkt verder dat de geuremissiefactor voor het taxiën klein is in verhouding tot
de beide overige broncategorieën. Dit komt niet overeen met de verwachting op basis van de
ICAO-VOS-emissiefactoren voor deze fase. De geuremissiefactoren uit de database zijn onder
laboratoriumcondities (Den Boeft, 1993) van een beperkt aantal motortypes vastgesteld. De
vertaling van deze emissies naar een jaaremissie van Schiphol, veroorzaakt door een grote
mix van vliegtuigtypen  onder praktijkomstandigheden, is hierdoor problematisch. Bij het
snuffelploegonderzoek is de totale emissie per vliegtuigfase juist onder
praktijkomstandigheden aan een representatieve mix van vliegtuigtypen vastgesteld. De uit
het snuffelploegonderzoek berekende jaaremissies bezitten hierdoor minder onzekerheden.
Het resultaat van de snuffelploegmeting stemt bovendien overeen met de conclusies uit de
analyse van de klachtenbestanden.
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Op basis van de geuruitstoot in snuffeleenheden per LTO-fase en de uitstoot van VOS zoals
berekend door TNO, is de verhouding tussen de VOS-uitstoot en de geuruitstoot in
snuffeleenheden per vliegfase bepaald. De resultaten hiervan staan in tabel 4.2.

Tabel 4.2: Berekening verhouding tussen snuffeleenheden en kg VOS-emissies voor de
verschillende vliegfasen in 1998

LTO- VOS emissie Geuremissie Aantal vliegtuig- Geuremissie Omrekeningsfactor
Fase  [t·j-1]  [Mse·vb-1] Bewegingen [vb�j-1] [Tse·j-1] [Mse·kg-1]
Starten 15 7 188.405 1,3 88
Landen 42 122 188.405 23 547
Taxiën 477 45 376.810 17 35
Totaal 534 41

Toelichting eenheden: t·j-1: ton per jaar
Mse·vb-1: mega snuffeleenheden met vliegtuig beweging
vb·j-1: aantal vliegruigbewegingen per jaar
Tse·j-1 tera snuffelploegmetingen per jaar
Mse·kg-1: mega snuffeleenheden per kg VOS-emissie

4.3 Berekening geuremissies in verschillende scenario’s

In tabel 4.3 wordt de geuremissie per vliegbeweging voor de verschillende scenario’s
weergegeven, zoals is berekend uit de VOS-emissie per scenario.

Tabel 4.3: Berekening geuremissie per vliegbeweging in de verschillende scenario’s uit de
VOS emissies van vliegtuigen op Schiphol.

VOS emissies [t·j-1] Geuremissie [Mse·LTO-1] Totaal
Jaar scenario LTO·jr-1 Starten Landen Taxiën Starten Landen Taxiën [Tse·j-1]

2005 Basis 270.166 13 39 517 4 79 68 41
2010 Basis 303.654 12 43 524 4 78 62 43
2010 Geluid 258.452 10 37 445 4 78 62 36

Uit tabel 4.3 blijkt dat er per vliegbeweging een daling van de VOS-emissies wordt verwacht.
Dit betekent dat de geuremissie in de periode 2005 – 2010, ondanks de toename van het aantal
vliegbewegingen in die periode, nauwelijks stijgt.

De totale geuremissie per jaar neemt volgens het basisscenario eerst zeer licht af om daarna te
stijgen boven het niveau van 1998. Volgens het scenario passend geluid 2010 zal de
geuremissie beneden het niveau van 1998 blijven.
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Er zal in 2005 en 2010 volgens de door de luchtvaartsector geleverde scenario’s naar
verwachting minder gebruik worden gemaakt van de Buitenveldert- en Zwanenburgbaan  dan
in 1999. Er wordt meer gebruik gemaakt van de Aalsmeer- en Kaagbaan. Dit resulteert in een
verschuiving van het aantal vliegbewegingen in zuidoostelijke richting waarbij de emissies
per beweging afnemen. Het nettoresultaat hiervan is gering. De groei van het aantal
vliegbewegingen zal vrijwel volledig worden verwerkt op de vijfde baan. Door deze
ontwikkelingen zal de geuremissie bij het vijfbanenstelsel over een groter gebied plaats
vinden dan bij het huidige banenstelsel, waarbij meer geuremissie in het noordwesten van
Schiphol plaatsvindt.

4.4 Conclusies

Per vliegbeweging wordt in de periode tot 2010 een daling van de geuremissie verwacht. De
totale geuremissie zal in 2005, ondanks de groei van het aantal vliegbewegingen, naar
verwachting net onder het niveau van 1998 liggen. In 2010 zal de totale geuremissie in het
basisscenario naar verwachting weer net boven het niveau van 1998 liggen. In het scenario
passend geluid 2010 is de totale geuremissie naar verwachting duidelijk lager dan in 1999. Op
basis van de berekeningsresultaten is te verwachten dat de toename van de geuremissies tot
2010 beperkt zal zijn.

Er wordt in 2005 en 2010 minder gebruik gemaakt van de Buitenveldert- en Zwanenburgbaan
ten opzichte van 1999. Er zal meer gebruik worden gemaakt van de Aalsmeer- en Kaagbaan.
Het nettoresultaat hiervan is gering.
De groei van het aantal vliegbewegingen zal vrijwel volledig worden verwerkt op de vijfde
baan. Door deze ontwikkelingen zal de geuremissie over een groter gebied plaats vinden:
meer geuremissie in het zuidoosten van Schiphol en meer geuremissie in het noordwesten van
Schiphol.
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5 WAARNEEMBAARHEID GEUR PERIODE 1999-2010

5.1 Inleiding

Het waarneembaarheidsgebied van de kerosinegeur van Schiphol wordt omsloten door de
geurcontour van 1 se m-3 (98-percentiel). Deze contour wordt berekend met het model dat is
beschreven in §3.5. De invoerparameters van het model worden besproken in §5.2. In
paragraaf 5.3 worden veranderingen in de ligging en de vorm van het
waarneembaarheidsgebied toegelicht. Omdat voor de jaren 2005 en 2010 verschillende
scenario’s zijn gedefinieerd, wordt het waarneembaarheidsgebied per scenario besproken.
Binnen het waarneembaarheidsgebied speelt de geurbelasting een rol. In paragraaf 5.4 zal
worden gekeken hoe de geurbelasting zich ontwikkelt op de 17 onderzoekslocaties. In
hoofdstuk 6 wordt op basis van veranderingen in de geurbelasting de te verwachten
geurhinder afgeleid.

5.2 Invoergegevens modelberekeningen

In bijlage B (tabel B.1) zijn de vliegbewegingen per baan weergegeven. Er vinden
verschuivingen van activiteiten plaats tussen de bestaande banen. Ten opzichte van 1999 zal
op de Zwanenburgbaan minder geland worden in 2005 en 2010. De landingen zullen meer
plaats vinden op de Aalsmeer- en de Kaagbaan. Op de Buitenveldertbaan wordt in 2005 en
2010 minder gestart, maar op de Aalsmeerbaan meer. De uitbreiding van het aantal
vliegbewegingen in 2005 en 2010 vindt vrijwel volledig plaats op de vijfde baan.

Uit de vliegbewegingen per baan zijn, uitgaande van de tijden van de fasen van de LTO-
cyclus, de emissietijden per baandeel berekend. De resultaten hiervan staan in bijlage B (tabel
B.2). De Schiphol Oost baan is in de berekeningen niet meegenomen vanwege het incidentele
gebruik van die baan (minder dan 2,5 % van de tijd in 1999 en minder dan 1 % in 2005 en
2010) en omdat alleen relatief kleine vliegtuigen op Schiphol Oost landen.

5.3 Berekening waarneembaarheidsgebied
5.3.1 Waarneembaarheidsgebied voor basisscenario in 2005 en 2010

De verandering van de vorm van het waarneembaarheidsgebied binnen de basisscenario’s is
geïllustreerd in figuur 5.1. Hierin is de relatieve verandering van de
waarneembaarheidsafstand per windrichtingssector ten opzichte van 1999 te zien. De omvang
van het waarneembaarheidsgebied zoals dat in 1999 is vastgesteld wordt in de figuren
weergegeven als de 0%-lijn. Er is sprake van een toename van de waarneembaarheidsafstand
voor de richting noordnoordwest. Dat wil zeggen dat de geur van Schiphol in 2005 en 2010 in
die richting verder weg van Schiphol te ruiken zal zijn dan in 1999 het geval was. Dit is toe te
schrijven aan de ingebruikname van de vijfde baan.
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Figuur 5.1 Relatieve groei van de waarneembaarheidsafstand per windrichtingssector van
30° ten opzichte van 1999 voor de basisscenario’s in 2005 en 2010.

5.3.2 Ontwikkeling waarneembaarheidsgebied tussen 1999 en 2005

Tussen 1999 en 2003 zal de omvang van het waarneembaarheidsgebied zich stabiliseren,
ondanks een stijging van het aantal vliegbewegingen. Dit wordt verklaard doordat het gebruik
van schonere vliegtuigmotoren zal leiden tot een afname van de VOS-emissies, en daarmee de
geuremissies per vliegbeweging. Vanaf 2003 zal de vijfde baan in gebruik worden genomen.
Omdat de vijfde baan zich buiten het gebied bevindt waar de huidige banen liggen leidt de
ingebruikname van deze baan tot een vergroting van het waarneembaarheidsgebied in
noordwestelijke richting. De totale oppervlakte van het gebied waar de geur kan worden
waargenomen zal volgens het basisscenario voor 2005 met 7 % toenemen ten opzichte van
1999. In figuur 5.1 is te zien dat het gebied ook qua vorm verandert. Ten zuiden en ten oosten
van Schiphol is sprake van een lichte afname van het waarneembaarheidsgebied.

5.3.3 Ontwikkeling waarneembaarheidsgebied tussen 2005 en 2010

Tussen 2005 en 2010 neemt het aantal vliegbewegingen toe. Alhoewel de VOS- en
geuremissies per vliegbeweging afnemen, is deze afname niet voldoende om de toename van
het aantal vliegbewegingen volledig te compenseren. De oppervlakte van het
waarneembaarheidsgebied zal in 2010 naar verwachting 21 % groter zijn dan in 1999. Zoals
blijkt uit figuur 5.1 zal de vorm van het waarneembaarheidsgebied vergeleken met 2005 gelijk
blijven. Dit komt omdat er tussen 2005 en 2010 naar verwachting geen sprake zal grote
wijzigingen in het baangebruik.
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5.3.4 Waarneembaarheidsgebied voor het scenario passend geluid 2010

De verandering van de vorm van het waarneembaarheidsgebied bij het basis- en scenario
passend geluid 2010 is geïllustreerd in figuur 5.2. Ook bij dit scenario is door de in gebruik
name van de vijfde baan sprake van een toename van de waarneembaarheidsafstand voor de
richting noordnoordwest.

Figuur 5.2 Relatieve groei van de waarneembaarheidsafstand per windrichtingssector van
30° ten opzichte van 1999 voor het scenario passend geluid- en basisscenario
in 2010.

Als het waarneembaarheidsgebied bij het scenario passend geluid 2010 vergeleken wordt met
dat bij het basisscenario 2010, blijkt dat het waarneembaarheidsgebied bij het scenario passend
geluid 2010 kleiner zal zijn dan bij het basisscenario. Dit verschil wordt veroorzaakt door het
verschil in vliegbewegingen tussen de twee scenario’s. Ook bij het scenario passend geluid
2010 zal de oppervlakte van het waarneembaarheidsgebied een toename laten zien ten
opzichte van 1999. Dit kan wederom verklaard worden door de ingebruikname van de vijfde
baan waardoor de geuremissies van de luchthaven over een groter gebied plaatsvinden dan bij
het vierbanenstelsel.

5.4 Waarneembaarheid per locatie

De figuren 5.3 en 5.4 laten voor de basisscenario’s en het scenario passend geluid 2010 zien
welke veranderingen er voor de  geurconcentraties in de zeventien woongebieden te
verwachten zijn ten opzichte van de situatie in 1999 (zie bijlage C voor definities van de
locaties).
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Figuur 5.3 Procentuele toename tov 1999 van de geurconcentratie per locatie voor het
basisscenario in 2005 en 2010 (gesorteerd op toename in 2010)

Figuur 5.4 Procentuele toename tov 1999 van de geurconcentratie per locatie voor het het
basisscenario en het scenario passend geluid in 2010 (gesorteerd op toename
van het basisscenario in 2010)

Uit figuur 5.3 blijkt dat op 3 plaatsen (Rozenburg, de Hoek en Badhoevedorp) de
geurconcentratie in de periode tot 2010 naar verwachting zal dalen ten opzichte van 1999. Op
5 locaties (Zwanenburg, Haarlem Parkwijk, Schalkwijk, Vijfhuizen en Boesingheliede) is
voor dezelfde periode een duidelijke toename in de geurconcentratie te verwachten. Voor de
overige plaatsen blijft de geurbelasting ongeveer gelijk.
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Uit figuur 5.4 blijkt dat de geurbelasting in het scenario passend geluid 2010 een vergelijkbare
ontwikeling ten opzichte van 1999 laat zien als in het basisscenario. In locaties die een
toename laten zien, is de toename binnen het scenario passend geluid 2010 geringer dan binnen
het basisscenario, de afname is bij het scenario passend geluid 2010 groter dan bij het
basisscenario.

5.5 Conclusie

In de periode tot 2010 zal het waarneembaarheidsgebied voor geur toenemen. Deze toename
is evenredig aan de toename van de emissie, die veroorzaakt wordt door de toename van het
aantal vliegbewegingen, ondanks de daling van de emissie per vliegbeweging in dezelfde
periode. De toename is hoofdzakelijk het gevolg van de ingebruikname van de vijfde baan
waardoor de geuremissies over een groter gebied plaats zullen vinden dan bij het
vierbanenstelsel. De toename vindt daarom met name plaats ten noordwesten van de
luchthaven. De waarneembaarheid van geur ten zuidoosten van de luchthaven zal naar
verwachting licht afnemen. Berekeningen van de geurconcentraties in zeventien
woongebieden rond de luchthaven bevestigen deze veranderingen in de waarneembaarheid
van geur. De toename is bij het scenario passend geluid 2010 iets kleiner dan bij het
basisscenario, de afname is bij het scenario passend geluid 2010 is groter dan bij het
basisscenario.
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6. ONTWIKKELING GEURHINDER PERIODE 1999-2010

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de tot 2010 verwachte ontwikkeling van de hinder door kerosinegeur
rond de luchthaven Schiphol besproken. Hierbij wordt de verwachte geurhinder in de 17
onderzoekslocaties voor het basisscenario en het scenario passend geluid 2010 berekend.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de resultaten van het in 2000 uitgevoerde TLO naar
geurhinder rond Schiphol. In dit onderzoek wordt verondersteld dat de in 2000 vastgestelde
geurhinder representatief is voor 1999. De verwachte geurhinder in de 17 onderzoekslocaties
in 2005 en 2010 wordt vergeleken met de voor 1999- op basis van het TLO- vastgestelde
geurhinder. Hierbij wordt vooral gekeken naar de trend in de geurhinder.

6.2. Hinder per locatie

6.2.1 Basisscenario

In figuur 6.1a en 6.1b staat het percentage mensen dat gehinderd wordt door de kerosinegeur
voor de 17 onderzoekslocaties weergegeven. In figuur 6.1a zijn de onderzoekslocaties
gerangschikt in volgorde van de omvang van de geurhinder in 2010. In figuur 6.1b naar
absolute toename van de geurhinder in 2010 ten opzichte van 1999.

Figuur 6.1a: Percentage gehinderden per locatie in het basisscenario in 1999, 2005 en 2010
(gesorteerd op percentage gehinderden in 2010).
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Figuur 6.1b: Percentage gehinderden per locatie in het basisscenario in 1999, 2005 en 2010
(gesorteerd op toename percentage gehinderden van 1999 tot 2010).

In de figuren is te zien dat in de locaties ten zuiden van Schiphol (Oude Meer, Aalsmeer,
Rozenburg en De Hoek) de geurhinder in 2005 naar verwachting zal afnemen ten opzichte
van 1999. In 2010 zal de hinder weer het niveau van 1999 benaderen. Ook in Badhoevedorp
ten Noordnoordoosten van Schiphol neemt de geurhinder in 2005 af. In deze locatie blijft de
geurhinder in 2010 onder het niveau van 1999.

In de locaties ten Noorden en Noordnoordwesten van Schiphol (Zwanenburg, Schalkwijk,
Vijfhuizen, Haarlem Parkweg en Boesingheliede) neemt de geurhinder, door de in
gebruikname van de  vijfde baan duidelijk toe ten opzichte van het niveau 1999. Ook in de
periode tussen 2005 en 2010 is op deze locaties een lichte stijging in de geurhinder te
verwachten als gevolg van de toename van het aantal vliegbewegingen in die periode.
In de overige onderzoekslocaties stabiliseert de geurhinder zich op het niveau van 1999, of
neemt in 2005 ligt af, om in 2010 weer tot het niveau van 1999 te stijgen.
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6.2.2 Scenario passend geluid 2010

In figuur 6.2a en 6.2b staat het percentage mensen dat gehinderd wordt door de kerosinegeur
voor 1999 en voor het basisscenario en het scenario passend geluid 2010 per
onderzoekslocaties weergegeven. In figuur 6.2a zijn de onderzoekslocaties gerangschikt in
volgorde van de omvang in de geurhinder 2010. In figuur 6.2b naar absolute toename van de
geurhinder in 2010 ten opzichte van 1999.

Figuur 6.2a: Percentage gehinderden per locatie voor het basisscenario en het scenario
passend geluid in 2010 (gesorteerd op percentage gehinderden voor het
basisscenario 2010).

Figuur 6.2b Percentage gehinderden per locatie voor het basisscenario en het scenario
passend geluid in 2010 (gesorteerd op percentage gehinderden voor het
basisscenario 2010).
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In de figuren is te zien dat de geurhinder in de locaties ten zuiden van Schiphol (Oude Meer,
Aalsmeer, Rozenburg en De Hoek) in 2010 naar verwachting lager zal zijn dan de geurhinder
zoals die is vastgesteld voor 1999.

In de noordelijke locaties Lijnden, Badhoevedorp, A’dam Osdorp, Slotervaart en
Buitenveldert en in Amstelveen zal de geurhinder in 2010 naar verwachting op of beneden het
geurhinderniveau in 1999 uitkomen.

Alleen in de locaties ten noordnoordwesten van Schiphol (Zwanenburg, Schalkwijk,
Vijfhuizen, Haarlem Parkweg en Boesingheliede) stijgt de geurhinder door de ingebruikname
van de vijfde baan. In het algemeen kan geconcludeerd worden dat de omvang van de
geurhinder voor het jaar 2010 zoals berekend op basis van het scenario 2010 passend geluid
nauwelijks verschilt van die op basis van het basisscenario.

6.3 Conclusie

Op basis van de berekeningen met de basisscenario’s is te verwachten dat de geurhinder ten
zuiden van Schiphol in de periode tot 2005 zal afnemen. In de periode van 2005 tot 2010 zal
de geurhinder ten zuiden van Schiphol door groei van het aantal vliegbewegingen weer iets
toenemen tot net beneden of op het niveau dat in 1999 is vastgesteld.

Ten Noordnoordwesten van Schiphol zal de geurhinder door de ingebruikname van de vijfde
baan  toenemen.
Als gekeken wordt naar de zeventien woongebieden rond de luchthaven blijkt dat de
geurhinder naar verwachting in ongeveer de helft van de gebieden licht zal afnemen ten
opzichte van 1999 of op het niveau van 1999 zal uitkomen. Deze gebieden liggen met name
ten zuidoosten van de luchthaven. Voor de overige gebieden is een toename van de geurhinder
te verwachten ten gevolge van de ingebruikname van de vijfde baan. Deze gebieden liggen
dan ook met name in het noordwesten van Schiphol.

 In het algemeen kan geconcludeerd worden dat de omvang van de geurhinder voor het jaar
2010 zoals berekend op basis van het scenario 2010 passend geluid nauwelijks verschilt van
die op basis van het basisscenario voor 2010.
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7. LEEMTES IN KENNIS

Voor het onderzoeken van de trends in de geuremissie, het waarneembaarheidsgebied en de
geurhinder rond Schiphol, is gebruik gemaakt van onderzoeksmodellen. Binnen deze
modellen en in de invoergegevens is een aantal aannames gedaan. Hieronder worden de
mogelijke effecten van deze aannames op de onzekerheid van de onderzoeksresultaten
besproken.

1. Aannames in het geuremissiemodel

Voor het voorspellen van de geuremissies van kerosinegeur op Schiphol in de jaren 2005 en
2010 is gebruik gemaakt van de berekende VOS-emissies. Hierbij zijn de volgende aannames
gedaan:
- Emissiefactoren voor APU: Emissiefactoren van auxiliary power units (APU), voor zo

ver (per vliegtuigtype) in gebruik bij de KLM, zijn voor het berekenen van de APU-
emissies gebruikt. Op basis van het maximum take off weight (MTOW) is voor die
vliegtuigtypen waarvoor geen APU-informatie beschikbaar is, een (KLM-) APU
toegekend

- Voor het vertalen van de VOS-emissies in 2005 en 2010 naar geuremissies is, voor de
verschillende vliegfasen, gebruik gemaakt van de verhouding tussen de geuremissie in
snuffeleenheden (zomer 1999) en VOS-emissie voor het jaar 1998/1999. Het is onbekend
in hoeverre deze verhouding in de toekomst verandert. Deze veranderingen kunnen
onderzocht worden door periodiek een snuffelploegonderzoek uit te voeren.

2. Aannames in de berekening van het waarneembaarheidsgebied

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de op dat moment meest recente versie van het
softwarepakket PC-Stacks 4.1. Naast het softwarepakket PluimPlus van TNO is dit een van de
twee beschikbare softwarepakketten van het nieuwe Nationaal Model voor de berekening van
de verspreiding van luchtverontreiniging. Bij de onderlinge vergelijking van  de
rekenresultaten van de beide softwarepakketten zijn aanzienlijke verschillen in rekenresultaten
gevonden. In een benchmark onderzoek (Erbrink 2000) zijn de oorzaken van deze verschillen
onderzocht en zullen nieuwe verbeterde softwarepakketten op de markt komen. Bij de
uitvoering van dit onderzoek waren deze verbeterde pakketten nog niet beschikbaar.
Onbekend is het effect van de wijzigingen in de modellen op de resultaten van dit onderzoek.
Op grond van de in de benchmark gevonden oorzaken van de verschillen in de modellen, is
het in dit onderzoek evenwel niet waarschijnlijk dat de nieuwe softwarepakketten leiden tot
wezenlijk verschillende conclusies dan de in dit onderzoek getrokken conclusies.
De effecten van de introductie van de nieuwe softwarepakketten op de resultaten van dit
onderzoek kunnen onderzocht worden door de uitgevoerde modelberekeningen t.z.t. met de
nieuwe versie van de modellen uit te voeren.
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3. Aannames in de berekening van de geurhinder

Voor het voorspellen van de geurhinder in 2005 en 2010 is gebruik gemaakt van de in 2000
vastgestelde relatie tussen geurbelasting en geurhinder (Van Arkel, 2001). Hierbij is
aangenomen dat deze relatie in de periode tot 2010 niet verandert. De relatie wordt echter in
sterke mate bepaald door de tolerantie van de omwonenden ten aanzien van de kerosinegeur
van Schiphol. Als het TLO naar geurhinder periodiek wordt uitgevoerd kunnen veranderingen
in de relatie tussen geurbelasting en de geurhinder worden vastgesteld.



Buro Blauw B.V. Rapportnr.: BL2001.1924.01
Luchthygiëne, onderzoek en advies Eindversie, Augustus 2001

GEURBEREKENINGEN TEN BEHOEVE VAN MER SCHIPHOL 2003 32

8. EINDCONCLUSIES

De resultaten van het onderzoek naar veranderingen in de geursituatie rond de luchthaven
Schiphol zijn in de voorgaande hoofdstukken  besproken. Hieronder worden de conclusies van
het onderzoek ten aanzien van de geuremissie, het waarneembaarheidsgebied, de
geurbelasting en de verwachte geurhinder op een rij gezet. Allereerst worden echter enkele
algemene conclusies van het onderzoek geformuleerd.

1. Algemene conclusies

- Door het doen van aannames in het gehanteerde onderzoeksmodel is sprake van leemtes in
kennis ten aanzien van:
♦ Emissiefactoren van auxiliary power units (APU) voor die vliegtuigtypen waarvoor

geen APU-informatie beschikbaar is.
♦ de vertaling van VOS-emissies naar geuremissies

- In de periode 1999 tot 2010 wordt een daling van de geuremissie per vliegbeweging
verwacht. Ook verandert het baangebruik op Schiphol. De groei van het aantal
vliegbewegingen zal vrijwel volledig worden verwerkt op de vijfde baan. Door deze
ontwikkelingen zal de geuremissie over een groter gebied plaats vinden dan bij het
vierbanenstelsel: meer geuremissie in het noordwesten van Schiphol.

2. Eindconclusies basisscenario

In de periode tot 2010 neemt het aantal vliegbewegingen volgens de basisscenario’s toe. De
geuremissie per vliegbeweging zal in dezelfde periode echter dalen. Deze daling leidt er toe
dat de geuremissie in 2005 naar verwachting net onder het niveau van 1999 zal blijven.
Tussen  2005 en 2010 zal de totale geuremissie naar verwachting stijgen als gevolg van de
toename in vliegbewegingen tot net boven het niveau van 1999.
Als gevolg van deze veranderingen in de geuremissies in de periode tot 2010 zal het
waarneembaarheidsgebied tot de ingebruikname van de vijfde baan nagenoeg onveranderd
blijven ten opzichte van 1999. Na de ingebruikname van deze baan breidt het
waarneembaarheidsgebied zich in de periode tot 2010 in Noordnoordwestelijke richting uit.
Ten aanzien van de geurbelasting en de geurhinder zijn ongeveer dezelfde trends waar te
nemen. Tot de ingebruikname van de vijfde baan zullen de geurbelasting en de geurhinder
naar verwachting weinig veranderen ten opzichte van 1999/2000. Na de ingebruikname van
de vijfde baan (2003) is een toename van de geurbelasting en de geurhinder ten noordwesten
van de luchthaven te verwachten. Het gaat daarbij met name om de woongebieden
Zwanenburg, Schalkwijk, Vijfhuizen, Haarlem Parkweg en Boesingheliede.
Ten zuiden van Schiphol zal de geurbelasting en de geurhinder naar verwachting licht dalen
ten opzichte van 1999/2000. Het gaat daarbij met name om de woongebieden Rozenburg,
Aalsmeer en de Hoek. In de overige locaties (Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp) blijven de
geurbelasting en de geurhinder ongeveer gelijk.
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3. Vergelijking basisscenario en scenario passend geluid 2010

Bij het scenario passend geluid is het aantal vliegbewegingen in 2010 duidelijk lager dan bij
het basisscenario. Op basis van het scenario passend geluid 2010 wordt als gevolg van de
dalende geuremissie per vliegbeweging  een lagere totale geuremissie verwacht ten opzichte
van 1999. Dit leidt in 2010, ondanks het gebruik van de vijfde baan, tot een daling van de
geurbelasting en de geurhinder in de meeste woongebieden rond de luchthaven. Alleen in de
onderzoekslocaties Zwanenburg, Haarlem Parkwijk, Vijfhuizen, Boesingheliede ten noorden
en noordnoordwesten van Schiphol wordt een toename van de geurhinder verwacht. De
verschillen tussen de resultaten van het basisscenario en die van het scenario passend geluid
2010 zijn echter niet erg groot.

4. Effectiviteit geurreducerende maatregelen

Per vliegbeweging wordt in de periode tot 2010 een daling van de geuremissie verwacht. De
totale geuremissie zal in 2005, ondanks de groei van het aantal vliegbewegingen, naar
verwachting net onder het niveau van 1998 liggen. In 2010 zal de totale geuremissie in het
basisscenario naar verwachting weer net boven het niveau van 1998 liggen. In het scenario
passend geluid 2010 is de totale geuremissie naar verwachting duidelijk lager dan in 1999.
De voorgestelde geurreducerende maatregelen hebben een stabiliserend effect op de
geurbelasting en de geurhinder rondom Schiphol. De toename van de geurbelasting en
geurhinder in Noordwestelijke richting wordt veroorzaakt door de ingebruikname van de
vijfde baan. Met de voorgestelde geurreducerende maatregelen is deze toename niet te
voorkomen.
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A. Verklarende woordenlijst

Ø ALARA: As low as reasonably achievable

Ø APU: Auxiliary Power Unit

Ø Geurcontour: Lijn op een topografische kaart die punten met een gelijke geurconcentratie
veroorzaakt door een bron(nengebied) met elkaar verbindt.

Ø Geureenheid: Eén geureenheid is een dusdanige hoeveelheid van een gasvormige stof of
mengsel van stoffen die, verdeeld in 1 m3 geurvrije lucht, door de helft van een panel van
waarnemers wordt onderscheiden van geurvrije lucht.

Ø Gekwalificeerd geurpanel: Panel van waarnemers die, voor wat hun reukdrempelwaarde
voor de stof n-butanol voldoen aan de in de Nederlandse norm NVN 2820 gestelde
criteria.

Ø GPU: Ground Power Unit

Ø LTO: Landing and take off cycle

Ø Percentiel: De onderschrijdingsfrequentie van een concentratie in een cumulatieve
verdeling, bijvoorbeeld berekend met een verspreidingsmodel.

Ø PKB: Planologische kernbeslissing.

Ø Snuffeleenheid: Die geurconcentratie die in de buitenlucht benedenwinds van een bron
door de helft van een gekwalificeerd geurpanel wordt waargenomen.

Ø TLO: Telefonisch leefsituatie onderzoek. Gestandaardiseerde enquête voor het vaststellen
van het percentage mensen dat (ernstige) geurhinder ondervindt.

Ø VOS: Verzamelnaam voor vluchtige organische stoffen.

Ø Windroos: Cirkelvormige grafiek waarbij die waarde van een grootheid,per
windrichtingssectoren wordt weergegeven.
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B Modelinvoer

B.1 Vliegbewegingen

In tabel B.1 zijn de vliegbewegingen per baan te zien. Ten opzichte van 1999 zal op de
Zwanenburgbaan minder geland worden in 2005 en 2010. De landingen zullen meer plaats
vinden op de Aalsmeer- en de Kaagbaan. Op de Buitenveldertbaan wordt in 2005 en 2010
minder gestart, maar op de Aalsmeerbaan meer. De uitbreiding van het aantal
vliegbewegingen in 2005 en 2010 vindt vrijwel volledig plaats op de vijfde baan.

B.2 Banen

In figuur B.1 is te zien hoe de banen van Schiphol zijn ingevoerd in het model.

Figuur B.1: De Schiphol banen zoals gebruikt in de modelinvoer. De getallen langs de
assen zijn RDS coördinaten in meters.

Elke baan wordt in 18 stukken verdeeld waarop bronnen voor het starten en landen geplaatst
worden. Op plaats 1 tot en met 3 wordt gestart. Op plaats 6 tot en met 13 wordt geland en op
plaats 16 tot en met 18 wordt gestart. Een start die bij 19R staat betekent dat gestart wordt
richting 19R, dus vanaf 01L. De geuremissie per tijd wordt verdeeld over het aantal bronnen.
Zo wordt voor elke start bron in 1999 58.333/3 = 19444 se/s genomen (zie ook tabel 4.1). De
tijd dat de bron aan is wordt berekend uit de totale tijd dat de activiteit plaatsvindt door de
duur van de activiteit te vermenigvuldigen met het aantal keren dat die activiteit wordt
uitgeoefend.
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Het aantal vliegbewegingen per baan is te zien in tabel B.1. Er vinden verschuivingen van
activiteiten plaats tussen de bestaande banen. Ten opzichte van 1999 zal op de
Zwanenburgbaan minder geland worden in 2005 en 2010. De landingen zullen meer plaats
vinden op de Aalsmeer- en de Kaagbaan. Op de Buitenveldertbaan wordt in 2005 en 2010
minder gestart, maar op de Aalsmeerbaan meer. De uitbreiding van het aantal
vliegbewegingen in 2005 en 2010 vindt vrijwel volledig plaats op de vijfde baan.

Uit de vliegbewegingen per baan zijn, uitgaande van de tijden in de LTO-cyclus, de
emissietijden per baandeel berekend. De resultaten hiervan staan in tabel B.2 en B.3. Schiphol
Oost is in de berekeningen niet meegenomen vanwege het incidentele gebruik van die baan
(minder dan 2,5 % van de tijd in 1999 en minder dan 1 % in 2005 en 2010) en omdat alleen
kleine vliegtuigen op Schiphol Oost landen. Deze kleine vliegtuigen zijn in het
snuffelploegonderzoek van 1999 niet meegenomen.
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Tabel B.1: Vliegbewegingen per baan

Zwanenburg Buitenveldert Aalsmeer Kaagbaan Schiphol Oost 5p Totaal
01L 19R 09 27 01R 19L 24 06 04 22 36 18

1998 Landingen 1.421 79.785 7 44.103 15.921 2 1.664 41.765 4 3.730 0 0 188.402
Starts 43.987 83 24.805 599 1 31.446 87.327 104 23 33 0 0 188.408

1999 Landingen 1.189 79.294 4 43.954 19.342 0 1.186 48.573 10 3.235 0 0 196.787
Starts 52.642 241 27951 259 0 28.700 86.787 72 9 44 0 0 196.705

Basis 2005 Landingen 6.754 43.767 540 19.182 40.255 0 2.702 72.945 0 1.081 0 82.671 269.897
Starts 44.307 3.782 5.403 3.512 0 51.602 78.078 0 0 0 81.860 0 268.544

Basis 2010 Landingen 6.984 46.763 607 21.863 47.674 0 3.037 85.327 0 1.215 0 89.882 303.352
Starts 50.407 3.644 5.769 3.948 0 53.747 89.882 0 0 0 94.133 0 301.530

Geluid 2010 Landingen 5.944 39.802 517 18.609 40.577 0 2.585 72.625 0 1.034 0 76.502 258.195
Starts 42.903 3.101 4.911 3.360 0 45.746 76.502 0 0 0 80.120 0 256.643
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Tabel B.2: emissie en emissieduur per baanonderdeel. Het punt 20000, 20000 is het centrum van Schiphol (112000, 480000) in RDS.

1999 2005 Basis 2010 Basis 2010 Geluid
Baannaam nr  x [m]  y [m]  se/s  % tijd  se/s  % tijd  se/s  % tijd  se/s  % tijd
Zwanenburg 1     18.650     19.500         19.444        0,1       11.601        1,4         9.830        1,4         9.811        1,2
01L 2     18.663     19.694         19.444        0,1       11.601        1,4         9.830        1,4         9.811        1,2

3     18.676     19.888         19.444        0,1       11.601        1,4         9.830        1,4         9.811        1,2
4     18.690     20.082                 -          -               -               -               -
5     18.703     20.276                 -          -               -               -               -
6     18.716     20.471       127.083      60,3       82.596      33,3       81.387      35,6       81.223      30,3
7     18.729     20.665       127.083      60,3       82.596      33,3       81.387      35,6       81.223      30,3
8     18.743     20.859       127.083      60,3       82.596      33,3       81.387      35,6       81.223      30,3
9     18.756     21.053       127.083      60,3       82.596      33,3       81.387      35,6       81.223      30,3

10     18.769     21.247       127.083        0,9       82.596        5,1       81.387        5,3       81.223        4,5
11     18.782     21.441       127.083        0,9       82.596        5,1       81.387        5,3       81.223        4,5
12     18.796     21.635       127.083        0,9       82.596        5,1       81.387        5,3       81.223        4,5
13     18.809     21.829       127.083        0,9       82.596        5,1       81.387        5,3       81.223        4,5
14     18.822     22.024                 -          -               -               -               -
15     18.835     22.218                 -          -               -               -               -
16     18.849     22.412         19.444      20,0       11.601      16,9         9.830      19,2         9.811      16,3
17     18.862     22.606         19.444      20,0       11.601      16,9         9.830      19,2         9.811      16,3

19R 18     18.875     22.800         19.444      20,0       11.601      16,9         9.830      19,2         9.811      16,3
Buitenveldert 1     19.300     21.150         19.444        0,1       11.601        1,3         9.830        1,5         9.811        1,3
09 2     19.503     21.159         19.444        0,1       11.601        1,3         9.830        1,5         9.811        1,3

3     19.706     21.168         19.444        0,1       11.601        1,3         9.830        1,5         9.811        1,3
4     19.909     21.176                 -          -               -               -               -
5     20.112     21.185                 -          -               -               -               -
6     20.315     21.194       127.083      33,5       82.596      14,6       81.387      16,6       81.223      14,2
7     20.518     21.203       127.083      33,5       82.596      14,6       81.387      16,6       81.223      14,2
8     20.721     21.212       127.083      33,5       82.596      14,6       81.387      16,6       81.223      14,2
9     20.924     21.221       127.083      33,5       82.596      14,6       81.387      16,6       81.223      14,2
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10     21.126     21.229       127.083        0,0       82.596        0,4       81.387        0,5       81.223        0,4
11     21.329     21.238       127.083        0,0       82.596        0,4       81.387        0,5       81.223        0,4
12     21.532     21.247       127.083        0,0       82.596        0,4       81.387        0,5       81.223        0,4
13     21.735     21.256       127.083        0,0       82.596        0,4       81.387        0,5       81.223        0,4
14     21.938     21.265                 -          -               -               -               -
15     22.141     21.274                 -          -               -               -               -
16     22.344     21.282         19.444      10,6       11.601        2,1         9.830        2,2         9.811        1,9
17     22.547     21.291         19.444      10,6       11.601        2,1         9.830        2,2         9.811        1,9

27 18     22.750     21.300         19.444      10,6       11.601        2,1         9.830        2,2         9.811        1,9
Aalsmeer 1     21.375     18.250         19.444      10,9       11.601      19,6         9.830      20,5         9.811      17,4
01R 2     21.390     18.451         19.444      10,9       11.601      19,6         9.830      20,5         9.811      17,4

3     21.404     18.653         19.444      10,9       11.601      19,6         9.830      20,5         9.811      17,4
4     21.419     18.854                 -          -               -          -               -          -               -          -
5     21.434     19.056                 -          -               -          -               -          -               -          -
6     21.449     19.257                 -          -               -          -       81.387          -       81.223          -
7     21.463     19.459                 -          -               -          -       81.387          -       81.223          -
8     21.478     19.660                 -          -               -          -       81.387          -       81.223          -
9     21.493     19.862                 -          -               -          -       81.387          -       81.223          -

10     21.507     20.063       127.083      14,7       82.596      30,6       81.387      36,3       81.223      30,9
11     21.522     20.265       127.083      14,7       82.596      30,6       81.387      36,3       81.223      30,9
12     21.537     20.466       127.083      14,7       82.596      30,6       81.387      36,3       81.223      30,9
13     21.551     20.668       127.083      14,7       82.596      30,6       81.387      36,3       81.223      30,9
14     21.566     20.869                 -          -               -          -               -          -               -          -
15     21.581     21.071                 -          -               -          -               -          -               -          -
16     21.596     21.272                 -          -               -          -         9.830          -         9.811          -
17     21.610     21.474                 -          -               -          -         9.830          -         9.811          -

19L 18     21.625     21.675                 -          -               -          -         9.830          -         9.811          -
Kaagbaan 1     18.650     18.125         19.444      33,0       11.601      29,7         9.830      34,2         9.811      29,1
06 2     18.818     18.224         19.444      33,0       11.601      29,7         9.830      34,2         9.811      29,1

3     18.985     18.322         19.444      33,0       11.601      29,7         9.830      34,2         9.811      29,1
4     19.153     18.421                 -          -               -          -               -          -               -          -
5     19.321     18.519                 -          -               -          -               -          -               -          -
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6     19.488     18.618       127.083        0,9       82.596        2,1       81.387        2,3       81.223        2,0
7     19.656     18.716       127.083        0,9       82.596        2,1       81.387        2,3       81.223        2,0
8     19.824     18.815       127.083        0,9       82.596        2,1       81.387        2,3       81.223        2,0
9     19.991     18.913       127.083        0,9       82.596        2,1       81.387        2,3       81.223        2,0

10     20.159     19.012       127.083      37,0       82.596      55,5       81.387      64,9       81.223      55,3
11     20.326     19.110       127.083      37,0       82.596      55,5       81.387      64,9       81.223      55,3
12     20.494     19.209       127.083      37,0       82.596      55,5       81.387      64,9       81.223      55,3
13     20.662     19.307       127.083      37,0       82.596      55,5       81.387      64,9       81.223      55,3
14     20.829     19.406                 -          -               -          -               -          -               -          -
15     20.997     19.504                 -          -               -          -               -          -               -          -
16     21.165     19.603         19.444        0,0               -          -         9.830          -         9.811          -
17     21.332     19.701         19.444        0,0               -          -         9.830          -         9.811          -

24 18     21.500     19.800         19.444        0,0               -          -         9.830          -         9.811          -
5p 1     16.780     22.750                 -          -       11.601      31,1         9.830      35,8         9.811      30,5
18 2     16.793     22.956                 -          -       11.601      31,1         9.830      35,8         9.811      30,5

3     16.806     23.162                 -          -       11.601      31,1         9.830      35,8         9.811      30,5
4     16.819     23.368                 -          -               -          -               -          -               -          -
5     16.832     23.574                 -          -               -          -               -          -               -          -
6     16.845     23.779                 -          -               -          -       81.387          -       81.223          -
7     16.858     23.985                 -          -               -          -       81.387          -       81.223          -
8     16.871     24.191                 -          -               -          -       81.387          -       81.223          -
9     16.884     24.397                 -          -               -          -       81.387          -       81.223          -

10     16.896     24.603                 -          -       82.596      62,9       81.387      68,4       81.223      58,2
11     16.909     24.809                 -          -       82.596      62,9       81.387      68,4       81.223      58,2
12     16.922     25.015                 -          -       82.596      62,9       81.387      68,4       81.223      58,2
13     16.935     25.221                 -          -       82.596      62,9       81.387      68,4       81.223      58,2
14     16.948     25.426                 -          -               -          -               -          -               -          -
15     16.961     25.632                 -          -               -          -               -          -               -          -
16     16.974     25.838                 -          -               -          -         9.830          -         9.811          -
17     16.987     26.044                 -          -               -          -         9.830          -         9.811          -

36 18     17.000     26.250                 -          -               -          -         9.830          -         9.811          -
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Tabel B.3: emissie en emissieduur per baanonderdeel voor het taxiën. Het punt 20000, 20000 is het centrum van Schiphol (112000, 480000)
in RDS

1999 2005 Basis 2010 Basis 2010 Geluid
Baannaam nr  x [m]  y [m]  se/s  % tijd  se/s  % tijd  se/s  % tijd  se/s  % tijd
Zwanenburg 1     18.903     19.830         27.186         9.670      44,3         9.540      48,5       17.829      41,3
Taxiën 2     18.945     20.457         27.186         9.670      44,3         9.540      48,5       17.829      41,3

3     18.972     20.853         27.186         9.670      44,3         9.540      48,5       17.829      41,3
4     19.022     21.579         27.186         9.670      44,3         9.540      48,5       17.829      41,3
5     19.300     20.853         27.186         9.670      44,3         9.540      48,5       17.829      41,3
6     19.766     20.850         27.186         9.670      44,3         9.540      48,5       17.829      41,3
7     20.093     20.850         27.186         9.670      44,3         9.540      48,5       17.829      41,3
8     20.420     20.850         27.186         9.670      44,3         9.540      48,5       17.829      41,3
9     20.747     20.850         27.186         9.670      44,3         9.540      48,5       17.829      41,3

10     21.074     20.850         27.186         9.670      44,3         9.540      48,5       17.829      41,3
11     19.105     22.800         27.186         9.670      44,3         9.540      48,5       17.829      41,3

Buitenveldert 1     19.300     20.958         25.745         2.808      12,9         2.849      14,5       13.309      12,3
Taxiën 2     20.232     20.999         25.745         2.808      12,9         2.849      14,5       13.309      12,3

3     20.611     21.015         25.745         2.808      12,9         2.849      14,5       13.309      12,3
4     21.163     21.039         25.745         2.808      12,9         2.849      14,5       13.309      12,3
5     19.766     20.878         25.745         2.808      12,9         2.849      14,5       13.309      12,3
6     19.766     20.650         25.745         2.808      12,9         2.849      14,5       13.309      12,3
7     20.093     20.650         25.745         2.808      12,9         2.849      14,5       13.309      12,3
8     20.420     20.650         25.745         2.808      12,9         2.849      14,5       13.309      12,3
9     20.747     20.650         25.745         2.808      12,9         2.849      14,5       13.309      12,3

10     21.074     20.500         25.745         2.808      12,9         2.849      14,5       13.309      12,3
11     22.750     21.108         25.745         2.808      12,9         2.849      14,5       13.309      12,3

Aalsmeer 1     21.230     19.415         22.851         9.008      41,3         8.976      45,6       16.774      38,8
Taxiën 2     21.270     19.963         22.851         9.008      41,3         8.976      45,6       16.774      38,8

3     21.320     20.648         22.851         9.008      41,3         8.976      45,6       16.774      38,8
4     21.388     21.572         22.851         9.008      41,3         8.976      45,6       16.774      38,8
5     19.364     19.546         22.851         9.008      41,3         8.976      45,6       16.774      38,8
6     19.766     19.650         22.851         9.008      41,3         8.976      45,6       16.774      38,8
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7     20.093     19.750         22.851         9.008      41,3         8.976      45,6       16.774      38,8
8     20.420     19.850         22.851         9.008      41,3         8.976      45,6       16.774      38,8
9     20.747     19.950         22.851          -         9.008      41,3         8.976      45,6       16.774      38,8

10     21.074     20.200         22.851          -         9.008      41,3         8.976      45,6       16.774      38,8
11     21.395     21.675         22.851          -         9.008      41,3         8.976      45,6       16.774      38,8

Kaagbaan 1     19.056     18.463         27.849       15.076      69,1       15.775      80,2       18.425      68,2
Taxiën 2     20.111     19.083         27.849       15.076      69,1       15.775      80,2       18.425      68,2

3     20.567     19.351         27.849       15.076      69,1       15.775      80,2       18.425      68,2
4     21.365     19.820         27.849       15.076      69,1       15.775      80,2       18.425      68,2
5     19.826     19.261         27.849       15.076      69,1       15.775      80,2       18.425      68,2
6     19.766     19.450         27.849       15.076      69,1       15.775      80,2       18.425      68,2
7     20.093     19.550         27.849       15.076      69,1       15.775      80,2       18.425      68,2
8     20.420     19.650         27.849          -       15.076      69,1       15.775      80,2       18.425      68,2
9     20.747     19.750         27.849          -       15.076      69,1       15.775      80,2       18.425      68,2

10     21.074     19.850         27.849          -       15.076      69,1       15.775      80,2       18.425      68,2
11     18.600     18.195         27.849          -       15.076      69,1       15.775      80,2       18.425      68,2

5p 1     16.752     23.170                 -          -       16.135         74       16.286         83       19.021         70
Taxiën 2     16.928     25.970                 -          -       16.135         74       16.286         83       19.021         70

3     16.884     25.270                 -          -       16.135         74       16.286         83       19.021         70
4     17.021     24.133                 -          -       16.135         74       16.286         83       19.021         70
5     18.238     21.959                 -          -       16.135         74       16.286         83       19.021         70
6     17.208     23.798                 -          -       16.135         74       16.286         83       19.021         70
7     17.770     22.795                 -          -       16.135         74       16.286         83       19.021         70
8     17.395     23.464                 -          -       16.135         74       16.286         83       19.021         70
9     17.021     24.133                 -          -       16.135         74       16.286         83       19.021         70

10     18.519     21.457                 -          -       16.135         74       16.286         83       19.021         70
36 11     18.706     21.123                 -          -       16.135         74       16.286         83       19.021         70
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C Toetsingslocaties

In hoofdstuk 5 en 6 is gebruik gemaakt van toetsingslocaties. Hier zijn—in overeenstemming met
TNO—locaties voor gekozen. Om de invloed van de 5p baan te beoordelen zijn 2 locaties
toegevoegd: Schalkwijk en Haarlem Parkwijk. Om de locaties ook in de toekomst eenduidig te
kunnen gebruiken, worden de locaties in tabel C.1 gedefinieerd.

Tabel C.1: RDS coördinaten van de toetsingslocaties.

Locatie x [m] y [m]
Schalkwijk         105.750        485.500
Haarlem Parkwijk         106.000        488.000
Vijfhuizen         107.000        485.050
Hoofddorp         107.650        480.000
Rijsenhout         109.000        474.650
De Hoek         109.500        478.600
Boesingheliede         110.150        486.000
Rozenburg         110.600        477.400
Zwanenburg         111.350        487.750
Lijnden         112.350        485.200
Aalsmeer         112.700        475.100
Oude Meer         113.250        477.150
Badhoevedorp         114.350        483.450
A'dam Osdorp         114.650        485.500
A'dam Slotervaart         116.750        485.900
Amstelveen         118.550        478.450
A'dam Buitenveldert         119.900        481.650


