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VOORSTEL 

 

aanduiding *) 

Verlegging van de opstijgroute in de richting van Schiedam 

 

doel *) 

Het beperken van de geluidshinder van omwonenden in Schiedam-Noord. 

 

beschrijving *) 

Bij het opstijgen richting Schiedam wordt eerder een bocht naar rechts gemaakt en scherper richting het 

NNW gevlogen.  

 

onderbouwing *) 

Bij het opstijgen in de richting van Schiedam vliegen de vliegtuigen in de huidige situatie pal over de wijken 

Sveapark en De Velden, veelal in flauwe bocht naar rechts, met als gevolg extreem veel geluidshinder voor 

omwonenden (zo is het onmogelijk een gesprek te voeren indien men buiten is). Door de bocht naar rechts 

eerder in te zetten, en scherper richting het NNW te vliegen, blijven de vliegtuigen bij het opstijgen boven 

de polder en kunnen genoemde woonwijken vermeden worden. 

 

effect binnen 48 dB(A) Lden contour? *)   Kies. 

Ja, de bewoners in Schiedam-Noord in de opstijgroute zullen veel minder geluidshinder ervaren. 

Bovendien zal de luchtvervuiling minder zijn. 

 

effect binnen 40 dB(A) Lden contour? *)   Kies. 

Nee. 

 

effect buiten 40 dB(A) Lden contour? *)   Kies. 

Nee. 

 

verplaatsing van hinder? *)    Kies. 

Ja, in beperkte mate. De bewoners in de polder zullen, indien zij precies onder de gewijzigde opstijgroute 

wonen, meer geluidshinder ervaren, maar in de polder staan slechts enkele boerderijen, zodat per saldo 

het aantal omwonenden dat geluidshinder ervaart belangrijk verminderd wordt.  

 

overige effecten 

Indien de luchthaven rekening houdt met de redelijke bezwaren van haar omwonenden zal dit op meer 

welwillendheid en minder verzet bij omwonenden leiden en derhalve het maatschappelijk draagvlak voor 

de luchthaven vergroten.  

 

voorstel nieuw/uniek? *)    Kies. 

Mij is niet bekend of dit voorstel nieuw/uniek is. 

 

past binnen huidige wet- en regelgeving?  Kies. 

Ja. 

 

past binnen huidige omzettingsregeling RTHA? Kies. 

Ja 
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*) invullen verplicht 
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BIJLAGEN **) 

 

let op: maximaal 5 bijlagen, in totaal maximaal 2 MB groot!! 

 

bijlage 1  Titel. 

   Auteur. 

   Datum. 

   Naam van het bestand. 

 

bijlage 2  Titel. 

   Auteur. 

   Datum. 

   Naam van het bestand. 

 

bijlage 3  Titel. 

   Auteur. 

   Datum. 

   Naam van het bestand. 

 

bijlage 4  Titel. 

   Auteur. 

   Datum. 

   Naam van het bestand. 

 

bijlage 5  Titel. 

   Auteur. 

   Datum. 

   Naam van het bestand. 

 

 
**) invullen verplicht indien bijlagen worden meegezonden 


