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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 Polderbaan. 

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 
het sluiten van de verkorte nachtelijke 
naderingsroute richting de Polderbaan(18R), de 
ARTIP2C. 
 
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) gebruikt 

vanaf 28 mei tijdelijk de verkorte nachtelijke 
naderingsroute (ARTIP2C) niet meer. Deze route 
loopt vanaf Hoorn naar de Polderbaan. Dit betekent 
dat al het vliegverkeer uit oostelijke richting met 
bestemming Polderbaan in de nacht de 
naderingsroute ARTIP3B moet nemen: de route over 
zee via Castricum en Limmen. Behalve een langere 
vliegafstand, heeft de sluiting tot gevolg dat het 
vliegverkeer bij Castricum-Limmen en omgeving in 
de nacht toeneemt. 
 
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u 
onderstaande link raadplegen: 
 
http://www.lvnl.nl/nieuws-
pers/nieuws/archief/luchtverkeersleiding-nederland-
sluit-nachtelijke-landingsroute.html 

 

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

 2015 2014 %  

melders 213 404 -47% afname 
periodemeldingen 913 1520 -40% afname 

specifieke meldingen 2325 2663 -13% afname 
algemene meldingen 19 12 58% toename 

vragen 66 120 -45% afname 
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Figuur 2. Top 25 aantal melders per viercijferig postcodegebied 

 

Toelichting op figuur 2 
Uit Heiloo (postcodegebieden 1851 en 1852) komen de meeste melders. Door een stijging in het aantal vliegbewegingen ten 

opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar is er gedurende periodes op de dag een groter verkeersaanbod, waardoor er 

noordelijker wordt opgelijnd richting de Polderbaan(18R). Ook gaan veel meldingen en vragen over het relatief laag vliegen over 

verschillende woonkernen, zoals Heiloo in Noord-Holland. In plaatsen als Bergen en Alkmaar is een afname te zien als gevolg 

van meer noordelijk baangebruik. De afname van het aantal melders en meldingen is ook te verklaren door het afwijkende 

baangebruik in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit kwam vorig jaar door ander baan- en routegebruik rond de NSS-top en het 

groot onderhoud aan de Polderbaan. 
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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. Hoofdoorzaak meldingen per baan 

 

  



  

 

 

 
Pagina 5 

 

- 

Postlocatie: 03-14 

Postbus 7501 

1118 ZG Schiphol 

Tel: 020 -601 5555 

Fax: 020 -601 8044 

E-mail: info@mailbas.nl 

www.bezoekbas.nl 

 

Kwartaalrapportage 2015 
cluster Polderbaan 2de 

 

Figuur 7. Verdeling windrichting 

 
Figuur 8. Aantal melders en meldingen per week 

 

Samengevat 
Tussen de figuren in deze rapportage zijn verbanden te leggen. Figuur 7 geeft aan dat de wind vaker uit westelijke en 

noordelijke richtingen heeft gewaaid, waardoor de Polderbaan vaker is ingezet dan hetzelfde kwartaal vorig jaar (starts 

ruim 702% en landingen ruim 13%). Het meer inzetten van de Polderbaan is grotendeels toe te schrijven aan het langdurig 

buiten gebruik zijn van deze baan vanwege de NSS-top en groot onderhoud tijdens hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het inzetten 

van de Polderbaan zorgt voor meer melders (zie figuur 4a en 4b) uit onder meer Heiloo, maar in andere plaatsen als Bergen en 

Alkmaar juist een afname te zien (figuur 2).  
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