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

beslaat de periode van 1 februari 2015 t/m 30 april 2015 en bevat alle gegevens betreffende het cluster Buitenveldertbaan. 

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 om de rapportages te vernieuwen en verder 

te optimaliseren. Naar aanleiding van de eerste kwartaalrapportage zijn een aantal verbetersuggesties en aanvullingen ingediend 

door verschillende omwonenden. Deze input is deels in de tweede kwartaalrapportage verwerkt, namelijk het toevoegen van een 

kaartje met hoofdoorzaak meldingen per start- en landingsbaan en de bijlagen van melders/meldingen per woonplaats 

gegroepeerd naar cluster. Nieuwe suggesties of aanvullingen zijn van harte welkom via ons registratiesysteem of 

info@mailbas.nl. 

Bijzonderheden 
 

 

 Kaagbaan(06-24) in onderhoud van 23 maart t/m 3 april 

 Buitenveldertbaan(09-27) in onderhoud van 20 april t/m 1 mei 

   
 

Tabel 1. Aantal melders/ meldingen 

 

 

 
Veelgestelde vragen 
De meest gestelde vraag binnen dit cluster ging over 

de (weers-)condities voor het inzetten van de 

Buitenveldertbaan (09-27) voor startend of landend 

vliegverkeer. Voor het inzetten van de 

Buitenveldertbaan zijn regels vastgesteld: 

De Buitenveldertbaan kan worden ingezet wanneer: 

· de wind uit het oosten of het westen waait met een 

windkracht van circa 4 beaufort (ongeveer 15 

knopen) of meer en/of met uitschieters (windvlagen) 

meer dan 4 beaufort. Hierdoor is het naderen van of 

starten vanaf de Polderbaan en Zwanenburgbaan uit 

veiligheidsoverwegingen (crosswind limieten) niet 

meer mogelijk; 

·  er sprake is van beperkt zichtomstandigheden 

(horizontaal) van minder dan vijf kilometer en de 

wolkenbasis (verticaal) lager hangt dan 1000 voet. 

Hierdoor is het parallel naderen van of parallel 

starten vanaf de Polderbaan en Zwanenburgbaan uit 

veiligheidsoverwegingen niet mogelijk – de 

luchtverkeersleiding op de verkeerstoren moeten 

conform de veiligheidsprocedures visueel kunnen  

 
              Figuur 1. Verdeling melders per cluster 

 
 

controleren of de vliegtuigen het juiste vliegpad volgen en dat kunnen ze bij beperkt zichtomstandigheden niet doen; er een 

wisseling plaats vindt van in gebruik zijnde start- en landingsbanen en de wind op dat moment draait van zuid naar noord (180 

graden) of andersom , dan wordt in de periode dat de wind uit het westen of het oosten waait de Buitenveldertbaan ingezet; er 

onderhoud wordt gepleegd aan één van de andere banen op Schiphol; er buien hangen in de omgeving van de luchthaven. Dan 

zijn er vaak windvlagen, die inzet van Buitenveldertbaan noodzakelijk maken.  
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toe- /afname 

 2015 2014 %  

melders 237 557 -57% afname 
periodemeldingen 890 1973 -55% afname 

specifieke meldingen 7026 7118 -1% afname 
algemene meldingen 42 96 -56% afname 

vragen 45 90 -50% afname 
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Figuur 2. Top 25 aantal melders per viercijferig postcodegebied 

 

 

Toelichting op figuur 2 
De Buitenveldertbaan (09-27) is de enige start- en landingsbaan op luchthaven Schiphol, die oost-west gesitueerd  is. Deze is dit 
kwartaal ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar minder vaak ingezet. De wind waaide vaker uit westelijke richtingen, 
waardoor deze startbaan meer in westelijke richting is gebruikt. Eind maart was er sprake van een harde tot stormachtige 
westen tot zuidwestenwind, waardoor de Buitenveldertbaan overdag en ’s nachts ingezet werd voor vliegverkeer. 
 
Als gevolg van het minder gebruiken van de Buitenveldertbaan vanuit het oosten en richting het oosten is in vrijwel alle 
postcodegebieden in onder meer Amsterdam, Amstelveen en Duivendrecht een daling van het aantal melders te zien. Bovendien 

was de Buitenveldertbaan(09-27) in onderhoud van 20 april t/m 1 mei, waardoor deze start- en landingsbaan buiten gebruik 
was. De werkzaamheden betroffen regulier jaarlijks onderhoud aan de baan zelf, aan de regenwaterafvoer en aan de 
verlichtings- en aansturingssystemen (ALCMS).   
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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  
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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. De windrichtingen (minder uit oostelijke richtingen), zoals 

weergegeven in figuur 6, verklaren grotendeels waarom de Buitenveldertbaan (in oostelijke richtingen) minder is ingezet; en als 

gevolg daarvan ook  een verklaring voor de afname van het aantal melders (tabel 1). Daarnaast is in figuur 4 en 5 te zien dat 

het aantal vliegbewegingen(5) invloed heeft op het aantal melders(4). Het minder inzetten van de Buitenveldertbaan, eveneens 

door het buitengebruik zijn vanwege onderhoud, zorgt voor minder melders uit plaatsen als Amsterdam en Amstelveen (figuur 

2). Overigens wordt in figuur 8 duidelijk dat het aantal melders niet gelijk staat aan het aantal specifieke meldingen; dit wordt 

voornamelijk veroorzaakt doordat een beperkt aantal omwonenden veel meldingen indienden. 
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