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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 Zwanenburgbaan. 

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 regels omtrent het inzetten van vier start- en 
landingsbanen op Schiphol tijdens de drukke 

periodes.  
 
Binnen het Aldersakkoord is na intensief overleg 
tussen de verschillende partijen afgesproken dat de 
maximale dagnorm voor het gebruik van een vierde 
baan wordt verhoogd van 60 naar 80 
vliegbewegingen. Als gevolg hiervan zal het aantal 
rustperiodes op een dag (de momenten tussen de 
piekuren wanneer de Aalsmeerbaan of de 
Zwanenburgbaan niet worden ingezet) rondom de 
secundaire banen afnemen. Daarentegen is concreet 
afgesproken dat er tot en met 2020 niet langer 
maximaal 510.000 vliegbewegingen mogen 

plaatsvinden, maar slechts 500.000 vliegbewegingen 
op jaarbasis. 

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

 2015 2014 %  

melders 226 143 58% toename 
periodemeldingen 596 483 23% toename 

specifieke meldingen 516 161 220% toename 
algemene meldingen 4 2 100% toename 

vragen 25 17 47% toename 
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Figuur 2. Aantal melders per viercijferig postcodegebied 

 

Toelichting op figuur 2 
In de postcodegebieden 1075, 1054 en 1059 (Amsterdam) wonen de meeste melders binnen het cluster Zwanenburgbaan. 

Bovendien is een substantiële toename van het aantal melders in verschillende postcodegebieden in Amsterdam waar te nemen. 

Van alle vertrekroutes vanaf de Zwanenburgbaan(36C) is de ‘Woody’-vertrekroute het meest gebruikt. Deze route loopt onder 

meer over eerdergenoemde postcodegebieden. De grootste daling van het aantal melders is in Zwanenburg (postcodegebied 

1161) te constateren. Dit is verklaarbaar door het minder vaak inzetten van de Zwanenburgbaan voor startend vliegverkeer in 

noordelijke richting en voor landend vliegverkeer vanuit het noorden richting het zuiden. Hierdoor hebben inwoners uit 

Zwanenburg minder hinder ondervonden. 
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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 baangebruikcijfers 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 de wind vaker uit westelijke en oostelijke 

richtingen heeft gewaaid, waardoor de Schiphol-Oostbaan en Kaagbaan relatief vaker zijn ingezet dan de Zwanenburgbaan 

(figuur 5). Hierdoor genereren de Schiphol-Oostbaan(22) en Kaagbaan(24) ook de meeste melders uit dit cluster (figuur 4). 

Door het verminderd aantal vliegbewegingen op de Zwanenburgbaan (18C), is een stijging in melders te zien in Amsterdam een 

afname van melders in Zwanenburg (figuur 2). Het fluctueren van de lijnen in figuur 7 geven voornamelijk aan wanneer er veel 

hinder werd ondervonden van het inzetten van de Schiphol-Oostbaan in Amsterdam. 
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