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Inleiding 
Dit is de derde kwartaalrapportage van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas) in nieuwe vorm. Deze rapportage beslaat de 

periode van 1 mei 2015 t/m 31 juli 2015 en bevat alle gegevens betreffende het cluster Aalsmeerbaan. 

Om tegemoet te komen aan de wensen van omwonenden en bewoners-/clustervertegenwoordigers is besloten om bij de 

rapportages meer maatwerk per cluster te leveren. Bas is daarom een ‘pilot’ gestart tot eind 2015 om de rapportages te 

vernieuwen en verder te optimaliseren. Na de tweede kwartaalrapportage heeft Bas geen nieuwe voorstellen ontvangen. Nieuwe 

suggesties of aanvullingen zijn van harte welkom via ons registratiesysteem of info@mailbas.nl.  

 

Bijzonderheden 

 

 

 Zwanenburgbaan (18C-36C) in onderhoud in de periode van 25 mei t/m 22 juni 2015 

 

 

Tabel 1. Aantal melders/ meldingen 

 

 

 
 

Veelgestelde vragen 
De meest gestelde vraag binnen dit cluster ging over 
de effecten van het baanonderhoud aan de 
Zwanenburgbaan (18C-36C). Hierdoor werden onder 
meer de Buitenveldertbaan (09-27) en Aalsmeerbaan 
(18L-36R) vaker ingezet. 

De Zwanenburgbaan (18C-36C) is van 25 mei t/m 22 

juni buiten gebruik genomen vanwege het regulier 
jaarlijks onderhoud. Er zijn werkzaamheden verricht 
aan onder meer de regenwaterafvoer.  

De onderhoudsperiode van de Zwanenburgbaan is 
van zes weken naar vier weken teruggebracht.  
Na uitvoerig onderzoek en overleg tussen de 
verschillende sectorpartijen werd uiteindelijk besloten 
dat de buitengebruikstelling van de Zwanenburgbaan 
niet te combineren was met het drukke 
verkeersaanbod met name aan het einde van de 
geplande periode (eind juni, begin juli, omdat dit te 
veel druk zette op de capaciteit van de luchthaven en 
de punctualiteit van het vliegverkeer. Daarom is 
besloten om in de periode van 25 mei tot en met 22 
juni een deel van de werkzaamheden uit te voeren en 
een ander deel in 2016. Dit deel betreft 
werkzaamheden aan verlichtings- en 
aansturingssystemen (ALCMS). 

 
              Figuur 1. Verdeling melders per cluster 
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 Cluster Aalsmeerbaan toe- /afname 

 2015 2014 %  

melders 470 1025 -54% afname 
periodemeldingen 2392 6081 -61% afname 

specifieke meldingen 12880 8375 54% toename 
algemene meldingen 90 124 -27% afname 

vragen 285 232 23% toename 
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Figuur 2. Top 25 aantal melders per viercijferig postcodegebied 

 

Toelichting op figuur 2 
In veel postcodegebieden binnen het cluster Aalsmeerbaan constateren wij een afname van het aantal melders. Dat is met name 

goed zichtbaar in het postcodegebied Bodegraven (postcode 2411), Nieuwkoop (2421) en Ter Aar (2461). Minder landend 

vliegverkeer op de Aalsmeerbaan (36R) en de Zwanenburgbaan (36C) is hiervan de oorzaak. In onder meer het postcodegebied 

1241 (Kortehoef) is daarentegen juist een stijging zichtbaar van het aantal melders als gevolg van intensiever gebruik van de 

Aalsmeerbaan (18L) en de Kaagbaan (24). De Aalsmeerbaan (18L) is voor startend vliegverkeer vaker ingezet, maar voor 

landend vliegverkeer juist minder vaak ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit is grotendeels te verklaren doordat de 

wind vaker uit zuidelijke tot westelijke richtingen heeft gewaaid in vergelijking met de windrichting in het derde kwartaal 2014. 

Toen waaide de wind voornamelijk uit noordwestelijke tot noordelijke richtingen. 
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Figuur 3. Verdeling en oorzaak meldingen 

 

 

 

Figuur 4a. Aantal melders per startbaan 
 

 
 

Figuur 4b. Aantal melders per landingsbaan 
 

 

 

 
 

 

 

 

Figuur 5a. Vliegbewegingen per startbaan 
 

 
 

Figuur 5b. Vliegbewegingen per landingsbaan 
 

 
 

 

 
 

 

 

Klik hier om alle baangebruik cijfers in te zien. 
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Figuur 6. Hoofdoorzaak meldingen per baan 
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Figuur 7. Verdeling windrichting 

 
 

Figuur 8. Aantal melders en meldingen per week 

 

Samengevat 
Tussen de figuren in deze rapportage zijn verbanden te leggen. Weergegeven in figuur 7 is dat de wind hoofdzakelijk uit 

zuidwestelijke richting kwam, waardoor de Aalsmeerbaan met name voor landend verkeer minder vaak is ingezet. Dit verklaart 

deels de afname van melders (tabel 1) in voornamelijk Bodegraven,  Nieuwkoop en Ter Aar (figuur 2). De Kaagbaan (figuur 4a & 

4b) levert in vergelijking met de Aalsmeerbaan veel melders op in dit cluster. Dit is eveneens te zien in figuur 6. 
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