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

beslaat de periode van 1 november 2014 t/m 31 januari 2015 en bevat alle gegevens betreffende het cluster Kaagbaan. 

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

rapportages meer maatwerk per regio te leveren op basis van de nieuwe clusterindeling van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). 

Bas is daarom een ‘pilot’ gestart om de rapportages te vernieuwen en verder te optimaliseren. Dit betekent concreet dat de 
rapportages van Bas worden ingedeeld naar vijf gebieden gerelateerd aan de vijf hoofdstart- en landingsbanen op luchthaven 

Schiphol. De geografisch afgebakende gebieden zijn bij Bas uitgebreider dan bij de eerdergenoemde clusterindeling, zodat zoveel 

mogelijk melders binnen het cluster vallen van de baan waarvan ze de meeste overlast ondervinden.  

Bas geeft per cluster informatie over de ondervonden hinder in relatie tot (mogelijke) oorzaken hiervan. Daarnaast komt 

clustergerichte achtergrondinformatie aan bod. 

 

Bijzonderheden 

 

 

 Januari 2015: onstuimig weer met vaak regenbuien en harde wind.  

 Windrichtingen in de winterperiode: meer wind uit westelijke en oostelijke richtingen, minder uit 

zuidelijke en noordelijke richtingen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.  

 
 

Tabel 1. Aantal melders/ meldingen 

 

 
 

 

Veelgestelde vragen 
De meest gestelde vraag binnen dit cluster ging over 
de mogelijkheden om de huidige ‘Spijkerboorroute’ te 
verleggen.  
 
Aan de Alderstafel van 11 december 2014 is door alle 
partijen (luchtvaartsector, bewoners, regionale 
bestuurders, Rijk) besloten dat het door 
Haarlemmermeer ingebrachte voorstel voor het 
verleggen van de ‘Spijkerboorroute’ niet wordt 
uitgevoerd.  
 
 
Meer achtergrondinformatie over dit gezamenlijk 
besluit kunt u in onderstaande link raadplegen (Bron: 
Alderstafel/Omgevingsraad Schiphol):  
 
http://omgevingschiphol-
assets.s3.amazonaws.com/wp-
content/uploads/2014/12/PERSBERICHT-besluit-
Alderstafel-Schiphol-Spijkerboorroute.pdf 

 
              Figuur 1. Verdeling melders per cluster 

of http://omgevingschiphol-assets.s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2015/03/20150310-Reactie-advies-

NNHS-regel-vierde-baan.pdf  
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 Cluster Kaagbaan toe- /afname 

 2015 2014 %  

melders 273 286 -5% afname 
periodemeldingen 919 1319 -30% afname 

specifieke meldingen 1449 1731 -16% afname 
algemene meldingen 6 11 -45% afname 

vragen 171 132 30% toename 
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Figuur 2. Aantal melders per viercijferig postcodegebied 

 

Toelichting op figuur 2 
De meeste melders bevinden zich in postcodegebied 2134 in de wijk Floriande, Hoofddorp. Deze omwonenden ervaren de 

meeste hinder van het startend vliegverkeer dat de ‘Spijkerboor’-route vliegt vanaf de Kaagbaan(24) en de ‘Betus’-route vanaf 

de Zwanenburgbaan(18C). De ‘Betus’-route is een vrijwel identieke route als de ‘Spijkerboor’-route. Het aantal melders in 

postcodegebied 2151, Nieuw-Vennep is daarentegen flink gedaald. De Kaagbaan(24) is 8,5% vaker ingezet voor startend 

vliegverkeer in zuidwestelijke richting, in totaal 23.273 starts. Voor landend vliegverkeer in noordoostelijke richting is de 

Kaagbaan echter 9,9% minder ingezet, in totaal 5.708 landingen. Ook de Zwanenburgbaan(18C, in zuidelijke richtingen) en de 

Buitenveldertbaan(27, in westelijke richtingen) werden meer ingezet voor startend vliegverkeer. 
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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. Verdeling windrichting 

 
 

Figuur 7. Aantal melders en meldingen per week 

 

Samengevat 
Tussen de figuren in deze rapportage zijn verbanden te leggen. Figuur 6 geeft aan dat er veel wind was uit westelijke en 

oostelijke richtingen, waardoor de Kaagbaan minder vaak is ingezet dan bijvoorbeeld de Buitenveldertbaan (figuur 5b). De cijfers 

laten verder zien dat de ondervonden hinder van de starts van de Kaagbaan (figuur 4a en 5a) nagenoeg even hoog is als voor 

landingen op de Polderbaan (figuur 4b en 5a). Echter, landingen op de Polderbaan, in plaats van op de Kaagbaan, leveren een 

geringer aantal melders (tabel 1); het inzetten van de Kaagbaan resulteert namelijk in veel melders uit de wijk Floriande (figuur 

2). 
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