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NOTITIE      
 

Onderwerp : Ke-geluidsberekeningen helikopters op Seppe Airport 

Kenmerk : pnb130204.not 

Opgesteld door : ir. W.B. Haverdings 

Controle door : ing. P. Frankena 

Datum  : 18 februari 2013 

 

Inleiding 

Op 1 november 2009 is de Regeling burgerluchthavens en militaire luchthavens (RBML) in werking 

getreden, waarmee een groot aantal wijzigingen van de Wet luchtvaart is doorgevoerd. Hierdoor zijn 

de provincies bevoegd gezag geworden voor luchthavenbesluiten van luchthavens van regionale 

betekenis, wat inhoudt dat de provincie Noord-Brabant verantwoordelijk is voor het luchthavenbesluit 

van luchthaven Seppe. In het proces om tot een uiteindelijk luchthavenbesluit te komen heeft Adecs 

Airinfra de provincie Noord-Brabant de contouren ten gevolge van geluid en externe veiligheid voor 

de luchthaven geleverd.  

 

In het scenario dat gehanteerd is voor de berekeningen is uitgegaan van 58.004 bewegingen van 

klein verkeer, 30 VIP-helikopterbewegingen van Defensie en 900 civiele helikopterbewegingen per 

jaar. In het Luchthavenbesluit is voor de vlootsamenstelling van de 900 civiele helikopterbewegingen 

van gegevens uitgegaan die horen bij het feitelijke gebruik op Seppe Airport.  

Seppe Airport heeft in het kader van de Awb-procedure een zienswijze ingediend. In deze zienswijze 

stellen zij dat er thans geen geluidsbeperking zit aan de helikopterbewegingen en zij willen daarom 

dat voor de civiele helikopterbewegingen de zwaarste geluidscategorie wordt aangehouden bij de 

berekening van de geluidsbelasting. 

 

In eerste instantie is gezocht naar de originele berekeningen van het helikopterverkeer uit de 

Aanwijzing 1995 om o.a. te achterhalen welke vlootsamenstelling er destijds gehanteerd is en hoe de 

bijbehorende 35 Ke-contour ten opzichte van het luchthavengebied gelegen was. Maar deze 

informatie bleek niet beschikbaar, waardoor besloten is om de geluidsbelasting in Ke van de 

helikopters uit de invoerset van het Luchthavenbesluit en de geluidsbelasting in Ke van de 

helikopters op basis van de wens van Seppe Airport te berekenen en beiden te toetsen aan de grens 

van het luchthaventerrein. De samenstelling van beide scenario’s is in het navolgende nader 

toegelicht.  

 

Scenario’s 

De invoerset van beide berekeningen is voor het merendeel gelijk aan elkaar. Dat houdt in dat o.a. 

de vliegroutes, de verdeling over vliegroutes, de verdeling over het etmaal en het aantal 

helikopterbewegingen identiek zijn. In totaal bestaan beide invoersets uit 900 civiele 

helikopterbewegingen en 30 militaire helikopterbewegingen. Het verschil tussen beide invoersets zit 

in de verdeling over de helikoptergeluidcategorieën (tabel 1).  
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Tabel 1 Overzicht van het aantal helikopterbewegingen per geluidscategorie voor beide scenario’s. 

Geluids-

categorie 

Aantal bewegingen scenario 

“Helikopters Luchthavenbesluit” 

Aantal bewegingen scenario 

“Helikopters wens Seppe Airport” 

010 225 0 

011 450 0 

012 30 0 

014 0 930 

015 225 0 

Totaal 930 930 

 

Voor beide scenario’s is gebruik gemaakt van de geluidsdata en vliegprofielen zoals deze in de 

Appendices (versie 13, juli 2012) opgenomen zijn. Ten opzichte van de Ke-berekening van de 

Aanwijzing kan dit andere resultaten opleveren, aangezien in die tijd Appendices versie 4 of 5 (of 

mogelijk nog ouder) van kracht was. 

 

De verdeling over het etmaal is voor beide scenario’s weliswaar hetzelfde, maar aangezien de 

straffactor perioden voor Ke anders zijn dan thans in de Lden gehanteerd wordt, is een inschatting 

gedaan voor de Ke straffactor perioden. De verdeling zoals in tabel 2 is gepresenteerd resulteert in 

een gemiddelde Ke nachtstraffactor van 1.15, welke ook toegepast is in de berekeningen voor beide 

scenario’s.  

 

Tabel 2 Verdeling over het etmaal en bijbehorende straffactor voor beide scenario’s.   

Uur Ke straffactor Percentage verkeer 

0-6 10 0 % 

6-7 8 0 % 

7-8 4 0 % 

8-18 1 90 % 

18-19 2 5 % 

19-20 3 5 % 

20-21 4 0 % 

21-22 6 0 % 

22-23 8 0 % 

23-00 10 0 % 
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Resultaten 

In figuur 1 zijn de 17, 18 en 19 Ke-contouren opgenomen die horen bij het scenario “Helikopters 

Luchthavenbesluit”. De 35 Ke-contour voor dit scenario is niet aanwezig, omdat er nergens in het 

rekenresultaat een waarde hoger dan 19,67 Ke berekend wordt. 

 

In figuur 2 is het resultaat van de Ke-berekening van het scenario “Helikopters wens Seppe Airport” 

gepresenteerd. Uit deze figuur blijkt dat het wel mogelijk is om een 35 Ke-contour te genereren. De 

hoogste waarde in het rekenresultaat bedraagt 39,46 Ke. Tevens blijkt uit figuur 2 dat de berekende 

35 Ke-contour geheel binnen de grenzen van de luchthaven gelegen is. 

 

Conclusie 

Beide scenario’s hebben als resultaat dat er geen 35 Ke-contour buiten de grenzen van de 

luchthaven ontstaan. Dit is gelijk aan de conclusie die destijds bij de Ke-berekening van de 

Aanwijzing getrokken was, namelijk dat er op grond van artikel 25, tweede lid, van de Luchtvaartwet 

geen vaststelling van de Ke-geluidszone plaats hoeft te vinden omdat de 35 Ke-contour geheel 

binnen de grenzen van het aangewezen luchtvaartterrein valt. De grenzen van het aangewezen 

luchtvaartterrein gelden dan als zonegrens.  

 

Op basis van de uitkomsten van deze berekeningen voldoen zowel het scenario “Helikopters wens 

Seppe Airport” als het scenario “Helikopters Luchthavenbesluit” aan de voorwaarde voor helikopters 

zoals beschreven in de Omzettingsregeling voor Seppe Airport, dat de Ke contour de grens van het 

luchthaventerrein niet mag overschrijden.  
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Figuur 1 17, 18 en 19 Ke-contouren behorende bij het scenario “Helikopters Luchthavenbesluit”. 
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Figuur 2 35 Ke-contour behorende bij het scenario “Helikopters wens Seppe Airport”. 

 

 


