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                                  Oplossing voor grondlawaai Schiphol



Visie op Icoon 

 

Klimaatveranderingen bedreigen ons kleine land en de gehele wereld. Ons land ligt grotendeels onder 

de zeespiegel. Schiphol ligt in het laagste deel van Holland.  

Voor vele reizigers zal Airport Schiphol tot de eerste kennismaking behoren met ons laaggelegen land. 

Airport Schiphol is ons visitekaartje.  

 

Schiphol AirWall kan het icoon zijn van de klassieke Hollandse strijd tegen het water en van de 

moderne mondiale strijd tegen de klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel.  

 

Een opvallende blauwe streep bestrijkt de witte flanken van de lange Airwall. Deze blauwe streep 

staat symbool voor het peil van het zeeniveau. De Haarlemmermeer ligt vier meter beneden 

zeeniveau. Bij eb en vloed beweegt de zeespiegel zich met enkele meters omlaag en omhoog.  

De op- en neergaande beweging van de AirWall die afhankelijk is van het landen en starten, 

weerspiegelt de eb- en vloedbeweging van de zee die aan onze voeten ligt.   

 

 

 

 



De AirWall drijft in een waterpartij omringd door rechte lage groene gronddijkjes. De flanken van de 

witte tube spiegelen in het water die het waterrijke polderlandschap en slotenpatroon van het Groene 

Hart symboliseren. 

Bruisend schuim op de waterspiegel laat de AirWall op gezette tijden dansen op het deinende water. 

Ontsnappende lucht uit de AirWall laat het water schuimen. Als een signaal dat het rustige 

polderwater bij doorbraken van dijken plots kan veranderen in wild stromend zeewater.  

 

Op het lange ronde dak van de AirWall schrijft een lichtkrant geduldig LED-teksten in de lucht om 

reizigers welkom te heten of goede reis te wensen. Of andere, serieuze boodschappen aan te reiken 

die reizigers in de lucht aanzetten om na te denken over maatschappelijke issues en mondiale 

vraagstukken zoals klimaatveranderingen. 

 

De AirWall is tevens uitdrukking van de BioSphere. Een wereld in het klein onder een grote stolp. In 

de AirWall is op drijvende flonders ruimte voor expositie over thema’s als klimaatverandering, de strijd 

tegen water, duurzaam milieu en groene energie. Ook kleinschalige workshops en symposia zijn in de 

buik van de AirWall te houden.   

 

 

 

 

 



De transparante onderwang laat de AirWall zweven boven het water als een grote hangende zeppelin 

die het vrije luchtruim kiest. Met doorkijkjes van de ene naar de andere zijde zodat de horizon van het 

polderlandschap behouden blijft.  

 

In nachtelijke uren verkiest het witte doek aan de ronde wangen van de Airwall voor de verlichting in 

haar kleurige rijkdom van de mensheid.   

 

Visie op innovatie 

 

Een grootschalige luchthal in de functie van een geluidswal is voorzover bekend nog nergens op de 

wereld eerder gerealiseerd.  

Relatief lichte materialen geplaatst op grote afstand van elkaar toe te passen voor de wering van 

laagfrekwent geluid is eveneens een innovatief concept.    

Een bewegende geluidswal die meerdere standen heeft, is ook een unieke uitvoering die elders nog 

niet beslag gekregen heeft. 

De dynamische architectuur waarbij aan een object meerdere vormen toe te kennen is, kan eveneens 

een uiterst innovatieve ontwikkeling genoemd worden.   

Een luchthal met een lengte van 1500 meter is ook een object dat niet eerder in de wereld getoond is.  

Zonnefilmcellen staan nog in de kinderschoenen. Toepassing op deze grote schaal kan met recht 

innovatief genoemd worden. 

 

De kenmerken van grootschalige luchthal, lichte akoestische materialen, dynamische bewegingen, 

programmeerbare architectuur, en zonne-energiebron maakt de AirWall tot een innovatieve showcase 

die de innovatiekracht van de luchthaven jarenlang weerspiegelt.   

 

Visie op duurzaamheid 

 

De uiterst lichte constructie van de AirWall vergt bijzonder weinig materiaalgebruik, waardoor de 

printing foot van de voorziening milieutechnisch gering is.  

De Airwall is gefabriceerd van recyclebaar materiaal.  

 

De Airwall “drijft” in een waterpartij van circa 3 ha die tevens kan dienen voor opslag van water. 

Nadere keuze is te maken voor de gewenste hoogte van het waterniveau. De tube is goed in het 

grondwater te leggen. De diepgang van de tube is minder dan vijfentwintig centimeter, zodat geen 

diepe ontgraving nodig is. In natte perioden kan de waterpartij dan regenwater opvangen.   

Ook kan een keuze worden gemaakt voor een hogere ligging van de waterpartij. Het zoetwater is dan 

een buffer voor toevoer van water in drogere perioden. Daarbij valt te denken aan een waterniveau 

dat enkele meters boven maaiveld ligt.   

 

 



 

 

 

De bovenzijde van de AirWall is bedekt gedacht met dunne zonnecelfilms. Moderne zonnecellen zijn 

in ontwikkeling van flexibel, licht kunststof materiaal.  

Over de tube wordt een “zonnejas” gelegd van zonnecelfilm. De zonnejas beschermt de kunststofhuid 

van de tube tevens tegen directe zonstraling. De levensduur van de tube kan hiermee aanzienlijk 

verlengd worden. Ook andere weersinvloeden als regen en hagel worden door de zonnejas 

afgeschermd.   

De zonnecelfilms produceren groene stroom waarmee het energetisch luchtverbruik van de Airwall 

milieuvriendelijk te onderhouden is.  

Ongeveer 40 % van de AirWall is zinvol te bedekken met zonnecellen waarmee een oppervlakte van 

circa 40.000 m2 bereikt wordt. Bij een opbrengst van 10 kWh per m2 wordt 400.000 kWh stroom per 

jaar verkregen. 

 

De AirWall zorgt door zijn grote hoogte voor opstuwing van vervuilde lucht van de emissies van 

startende vliegtuigen. Deze vuile lucht die over het hoge scherm waait, wordt gemengd met relatief 

schone hogere luchtlagen waardoor verdunning van de concentraties aan emissie-stoffen optreedt. 

Recent onderzoek aan schermen langs verkeerswegen leert dat verdunning tot minder dan de helft 

aan concentraties goed haalbaar zijn.     

 



Schetsontwerp beschrijving  

 

Het AirWall ontwerp voorziet in een luchthal onder overdruk die in cylindrische vorm uitgevoerd is. Met 

een luchthal zijn grote afmetingen realiseerbaar zonder al te hoge kosten.  

 

Ondanks de relatief lichte constructie is een luchthal in staat om voldoende geluid te isoleren, ook bij 

lage frekwenties. Op basis van het principe van twee lichte massa’s op grote afstand van elkaar die 

hetzelfde geluid isoleert als één zware massa.  

 

Het membraan van de luchthal is doek van PVC gecoat polyesterweefsel waarbij een relatief zwaar en 

duurzaam type IV of V toegepast is dat circa 2 kg per m2 weegt.  

Ook andere doeken zijn denkbaar als PTFE gecoate glasweefsels.  

 

De luchthal is rondom gesloten met doorlopend doek en heeft de vorm van een ovale of cylindrische 

langwerpige tube.  

De overdruk in de hal is gering, circa 40 mm waterkolom. Ventilator-systemen zorgen voor deze 

overdruk in samenhang met een diesel-noodaggegraat. 

 

De AirWall heeft een lengte van circa 1500 meter, met een diameter van 20 meter.  

 

 



 

 

De AirWall drijft in een waterpartij van circa 20 m bij 1500 m. (maximaal 3 ha) 

Het waterpeil is nader te bepalen: grondwaterpeil of verhoogd waterpeil.  

De diepgang van de luchttube is gering, minder dan vijfentwintig cm.  

 

De AirWall wordt op zijn plaats gehouden via een staalnet die rondom de luchthal loopt. En verankerd 

wordt aan een betonnen fundering.     

Het staalnet kan onderlangs in de waterpartij lopen. Of het staalnet loopt vanuit het midden van de 

tube als roeispanen schuin naar de wal.  

De onderzijde van de luchthal is eventueel ook als drijvende ponton uit te voeren. 

 

 

 

 

De AirWall leent zich goed als flexibele geluidswal waarbij een lage en hoge stand vereist wordt 

afhankelijk van het gebruik van de baan voor start of landing. En bij turbulente wind.   

 

 

 

 



 

De AirWall kan van ronde vorm veranderen in ovale vorm waarbij de hoogte en de inhoud van de tube 

verandert. De tube dient daarbij op spanning te blijven.  

Gevraagd wordt om snelle omschakeltijd van 10 minuten. Lucht in- en uitlaten met ventielen en 

ventilatoren zou meer tijd vergen.  

De Airwall heeft een innovatieve oplossing door de lucht vanuit de ene zijde van de tube te 

verplaatsen naar de andere zijde. De lucht blijft dus binnen de tube.  

 

De AirWall is daartoe schuin gedraaid ten opzichte van de startbaan.  

Bij de kopse kant van de startbaan ligt de AirWall zo dicht mogelijk bij de baan (op 150 m afstand) om 

maximale geluidswering te halen. Grondabsorptie is hier immers niet mogelijk. In de landingsfase 

dient de tube dan wel zo plat mogelijk te zijn.   

Het andere uiteinde van de tube ligt verder weg van de startbaan waar minder strikte hoogte-eisen 

gesteld worden. Daar dient de lucht naar toe te kunnen stromen indien de kopse kant (bij landing) 

klein gemaakt wordt.   

 

 

 

 

 

 



 

De Airwall heeft daartoe ook een kegelvormig verloop.  

De “kopse” kant van de AirWall is in de hoogste stand rond van vorm en 20 m hoog. De “noordelijke” 

kant van de AirWall blijft ook in de hoogste stand van 20 meter ovaal van vorm. De inhoud is hierdoor 

groter om de lucht uit de kopse kant te absorberen.   

 

Door deze randvoorwaarden ontstaat een spannende architectuur van de luchthal. Met een “kleine” 

ronde punt aan het ene uiteinde en een breed ovaal zwellichaam aan het andere uiteinde. De vorm 

volgt uit de functie.   

 

De AirWall is van vorm te veranderen met behulp van verschillende principes. In het ontwerp is 

vooralsnog gekozen voor aantrekken of vieren van het staalnet rondom de tube. Meer innovatief dan 

lieren zijn hoge druktubes die het staalnet opspannen.  

 

 

 

 

 

Op het dak van de AirWall zijn lichte, flexibele zonnecelfilms voorzien. LED-lampen zorgen voor een 

lichtkrant over de lengte van het dak.  



Ook dient het dakoppervlak mogelijk absorberend te zijn voor laagfrekwent geluid zodat de 

geluidswering met 1 – 2 dB kan toenemen. (T-topmodel).  

 

Aan de voet van de AirWall zijn bruisende elementen voorzien waarbij overdruk uit de tube is uit te 

laten. Dat versterkt het dynamische karakter van de Airwall.  

 

In de AirWall zijn drijvende pontons op te nemen waarmee de tube bruikbaar is voor exposities of 

kleinschalige symposia. 

In de tube wordt dan een bodem water gelaten waarop de pontons kunnen drijven.  

 

  

 

 

 

 



  

Visie op geluidsreductie 

Onderscheid wordt gemaakt tussen het geluid dat over het scherm heengaat en het geluid dat door 

het scherm heengaat. 

 

Over scherm heen 

De geluidswering is afhankelijk van de afstand tot de startbaan en de hoogte van het scherm. De 

maximum toegestane hoogte is 20 meter. Op een afstand van 200 meter wordt dan een 

geluidsreductie van 8 db bereikt. Bij grotere afstanden van 250 tot 300 meter is een geluidsreductie 

van 7 dB krap bereikbaar.  

Bij een afstand minder dan 300 meter dient het scherm in de landingsfase echter tot een lagere 

hoogte te worden teruggebracht. Bij 200 meter resp. 250 meter bedraagt de maximale toegestane 

hoogte 6 meter resp. 13 meter. 

Bron is ontleend aan het rapport Ground Noise Barrier Concept.  

___________________________________________________________________ 

afstand     landing     start               afscherming 
___________________________________________________________________   
200 m           6  m      20 m                8   dB   
250 m      13  m              20 m                  6,7 dB   
300 m              20  m         20 m                      6,5 dB  
325 m                            25  m                20 m                       6,5 dB         
___________________________________________________________________ 
 

Hoewel nog strijdig met de regels van Haarlemmermeer biedt een scherm hoger dan 20 meter 

beduidende voordelen voor de geluidswering. Bij 25 meter hoogte kan een geluidswering bereikt 

worden van 8 tot zelfs 10 dB.  

Het tube-concept leent zich bijzonder goed voor grotere afmetingen. Tegen relatief beperkte 

meerkosten zijn diameters van 25 tot 30 meter te realiseren.  

Deze optie is afhankelijk van de bereidwilligheid van de gemeente Haarlemmermeer hieraan mede te 

werken.    

___________________________________________________________________ 
variant   
afstand      landing     start        afscherming 
___________________________________________________________________ 
200 m                 6  m      25 m       10,0  dB   
250 m               13  m        25 m         8,5  dB   
300 m               20  m             25 m                 8,0  dB  
325 m               25  m      25 m                 8,0  dB  
___________________________________________________________________ 
 

Voor de geluidsschermen van verkeerswegen zijn normatieve rekenregels opgesteld waarbij de 

tophoek van een geluidswal maximaal 70 graden mag zijn. Bij een grotere tophoek wordt een 

normatieve reductie van 2 dB toegepast. Bij een hellingshoek van minder dan 55 graden is dat het 

geval. 

Deze hellingshoek van 55 graden wordt bij de ronde vorm van de tube bereikt op een hoogte van ruim 

80 % van de diameter van de cylinder. Met een kleine aanpassing is de steile hellingshoek echter te 



verlengen tot de nok van de tube. Op een hoogte van 90 % van de tube wordt daartoe een vin aan 

weerszijden van de Airwall geplaatst die 1 tot 2 meter radiaal uitsteekt buiten de tube. De top van de 

vin is daarmee op gelijke hoogte als de nok van de tube.    

 

De relatief platte en brede bovenzijde van de cylindrische tube is te beschouwen als een T-top scherm 

waardoor een extra geluidsreductie van 1 tot 2 dB is te realiseren. Daartoe dient de horizontale 

bovenzijde van de T-top voldoende breedte te hebben die tenminste gelijk is aan de golflengte van het 

geluid. Bij de 31 Hz band bedraagt de golflengte circa 10 meter. De afstand tussen de beide vinnen is 

ruim twaalf meter zodat aan deze voorwaarde voldaan is. De bovenzijde dient tevens bekleed te zijn 

met geluidsabsorberend materiaal. Bij een strijklengte van 10 meter is al absorptie van circa 10 dB te 

bereiken in de 31 Hz band.  

Nader onderzoek dient uit te wijzen of inderdaad de geluidswering te verhogen is met 1 tot 2 dB door 

toepassing van de T-top rekenregels.   

___________________________________________________________________ 
Schermhoogte 20 m op afstand startbaan:   200 m   300 m  
___________________________________________________________________ 
Standaard scherm       8 dB             6,5 dB    
T-top scherm              9 -10 dB               7,5 – 8,5 dB 
___________________________________________________________________  
 

Door scherm heen 

Door het scherm heen kan ook geluid gaan. Deze overdracht is marginaal indien de geluidsisolatie 

van het scherm circa 10 dB hoger ligt dan de geluidswering van 7 dB die verlangd wordt.  

 

Voor een geluidsisolatie van circa 20 dB is in het algemeen behoorlijke massa vereist bij de lage 

frekwentiebanden. Bij 31 Hz kan bijvoorbeeld gedacht worden aan massa van enkele tientallen kilo’s 

per vierkante meter in geval van een enkele plaat.  

 

Bij toepassing van twee dunne platen op voldoend grote afstand kan echter volstaan worden met een 

massa van slechts enkele kilo’s per vierkante meter. Op een afstand van 10 meter wordt al een 

geluidsisolatie bereikt van 20 dB bij 31 Hz met een massa van circa 2 kg per vierkante meter per 

plaat. 

___________________________________________________________________ 
Geluidsisolatie van 20 dB in 31 Hz band 
___________________________________________________________________ 
Enkelvoudige plaat                                30 – 50 kg per m2 
Dubbele plaat op afstand van 10 m                 circa 2 kg per m2    
___________________________________________________________________ 
 

De resonantie-frekwentie cq massa-veer frekwentie (= 60/ sqr (Mtot x d /2) dient tenminste lager te 

liggen dan 20 Hz.    

Randvoorwaarde is dat de afstand tussen de beide platen niet vele malen groter is dan de golflengte 

van het geluid. Anders zou een diffuus geluidsveld ontstaan die de massa-veer regel teniet doet. In de 



31 Hz band is de golflengte 10 meter zodat aan deze voorwaarde ruimschoots voldaan is.  Ook in de 

63 Hz band zijn hiermee geen complicaties te verwachten.  

  

Voor de huid van de AirWall wordt een PVC gecoat polyesterdoek toegepast in de zwaardere 

categorie van type IV of V dat een massa heeft van circa 2 kg per m2. Eventuele verzwaring van het 

doek met enkele kilo’s per m2 is realiseerbaar, mocht dit noodzakelijk zijn. De overdruk in de tube 

bedraagt namelijk standaard 40 kg per vierkante meter.  Aan de gevraagde massa van de platen kan 

hiermee eenvoudig voldaan worden.  

  

Bij de 20 meter diameter van de Airwall is de afstand tussen de beide zijden van de tube over 90 % 

van de hoogte meer dan 10 meter.   

Slechts over de bovenste en onderste meter van de tube is de afstand tussen beide zijden minder dan 

10 meter.  

Voorlangs de tube is een lage grondwal van enkele meters hoogte bedacht die het geluid opvangt in 

het onderste deel van de tube. Bij het bovenste deel van de tube mag de geluidsisolatie lager zijn dan 

20 dB zonder het resultaat te beinvloeden. Op deze grote hoogte heeft het geluid immers al een 

omweg-reductie van circa 7 dB. De geluidsisolatie van het scherm zelf behoeft dan nog maar 10 - 13 

dB dB te zijn voor het bereiken van een totale reductie van dit geluidspad van 20 dB. De afstand 

tussen de beide lichte zijden van de Airwall kan dan beperkt blijven tot enkele meters.   

Tevens zijn op deze hoogte van de tube twee uitstekende vinnen voorzien die het geluidspad ook 

blokkeren. (zie verderop) 

 

Nader onderzoek verdient de mechanische koppeling tussen de beide zijden van de tube via de 

doorlopende bovenrand en onderrand. Deze mechanische koppeling kan de geluidsisolatie doen 

reduceren. Bij de tube is echter sprake van een buigslappe huid die deze reductie vermoedelijk laat 

meevallen.    

Eventueel is een slappe of verende mechanische koppeling denkbaar aan de boven en/of onderzijde 

van de tube waarmee beide zijden van de tube ontkoppeld worden. 

 

Geluidswering aan startkop en stijgeinde 

Schiphol stelt een driehoekig terrein van 60 ha beschikbaar voor de geluidswering van het 

grondlawaai. Het uitgangspunt van Schiphol is dat een deel van het geluid door grondabsorptie en 

een deel door geluidswering te reduceren is. 

 

Aan het stijgeinde (halverwege de baan) is verondersteld dat 5 dB door absorptie te reduceren is, en 

lineair teruglopend bedraagt dat aan de startkop slechts 0 dB.  

De gevraagde overeenkomstige geluidswering zou hiermee omgekeerd evenredig dienen te verlopen. 

Bij een gemaximaliseerde hoogte van 20 meter is het gevolg dat de geluidswering aan de kopse kant 

dichterbij de startbaan dient te staan dan aan de andere kant halverwege de startbaan.  

 
 



___________________________________________________________________ 
      startkop  stijgeinde 
___________________________________________________________________ 
Grondabsorptie            0 dB       5 dB  
Geluidswering gevraagd     10 dB       5 dB 
 
Afstand tot startbaan:      150 m   250 – 350 m 
Geluidswering 20 m hoog       9 dB                 6 dB    
___________________________________________________________________ 
 

Een afstand dichterbij dan 150 m lijkt niet direct wenselijk gelet op de afgrenzing van het gesloten 

luchthaventerrein. De extra geluidsruimte van 1 dB aan het stijgeinde is als compensatie in te zetten 

voor het tekort aan geluidsruimte aan de startkop.  

 

Bij uitvoering als effectieve T-top scherm is extra geluidswinst van 1 – 2 dB te halen.  

Hierdoor kan het scherm (deels) minder hoog dan 20 meter zijn. De geluidsruimte is dan op andere 

creatieve wijze te verdelen over de lengte van het scherm.    

___________________________________________________________________ 
      startkop  stijgeinde  
positie scherm      150 m     325 m   
___________________________________________________________________ 
landingsfase                                0 m                             20 m  
startfase                    20 m                             15 m    
___________________________________________________________________ 
 

In bovenstaand voorbeeld is dat het geval. De AirWall is niet overal even hoog over de lengte van het 

scherm. In de landingsfase is de startkop laag en het stijgeinde hoog. En in de startfase is de startkop 

juist hoog en het stijgeinde wat lager.  

Hierdoor is lucht op snelle wijze van het ene uiteinde naar het andere uiteinde van de AirWall te 

transporteren.    

  

 


