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

beslaat de periode van 1 augustus 2015 t/m 31 oktober 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 om de rapportages te vernieuwen en verder 
te optimaliseren. Nieuwe suggesties of aanvullingen zijn van harte welkom via ons registratiesysteem of info@mailbas.nl.  

 

Bijzonderheden 

 

 

 Polderbaan(18R-36L) in onderhoud in de periode van 17 augustus t/m 25 augustus 2015 

 Aalsmeerbaan(18L-36R) in onderhoud in de periode van 30 augustus t/m 1 oktober 2015 
 

 
 

Tabel 1. Aantal melders/ meldingen 

 

 

 
 

Veelgestelde vragen 
Het aantal vragen nam dit kwartaal met 48% af. De 
meest gestelde vraag binnen dit cluster ging over 
waarom soms meer vluchten vanaf de Aalsmeerbaan 
dan vanaf de Kaagbaan worden afgehandeld, terwijl 
de Kaagbaan een preferentere baan is. Hieronder 
worden een aantal voorbeelden van weerscondities 
gegeven, waarbij tijdelijk de Aalsmeerbaan als 
hoofdstart- of landingsbaan wordt ingezet: 

 Bij zichtcondities (horizontaal) van minder 

dan vijf kilometer en wolkenbasis (verticaal) 
lager dan 1000 voet. Hierdoor kan de 
Aalsmeerbaan (18L-36R) afhankelijk van de 
windrichting als hoofdstart- of 
hoofdlandingsbaan ingezet worden; 

 Bij buien in de omgeving van de luchthaven 
of harde zuiden of zuidoostelijke wind. Die 
kunnen gepaard gaan met windvlagen, 
waardoor de Aalsmeerbaan (18L) moet 
worden ingezet als hoofdstartbaan. Ook bij 
een (krachtige) noordwesten wind kan de 
Aalsmeerbaan (36R) worden ingezet als 
hoofdlandingsbaan. In beide gevallen wordt 
dit gedaan omdat de Aalsmeerbaan (18L-
36R) dan wat zijwind betreft beter ligt dan 
de Kaagbaan (06-24). 

 

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

 2015 2014 %  

melders 515 1219 -58% afname 
periodemeldingen 2378 5642 -58% afname 

specifieke meldingen 15405 15417 0% afname 
algemene meldingen 79 228 -65% afname 

vragen 241 461 -48% afname 
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Figuur 2. Top 25 aantal melders per viercijferig postcodegebied 

 

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

name goed zichtbaar in het postcodegebied Aalsmeer (postcode 1431, 1432),  Uithoorn (1423, 1422) en Bodegraven (2411). In 

onder meer het postcodegebied 1187 (Amstelveen) is daarentegen juist een stijging zichtbaar van het aantal melders vanwege 

meer startend vliegverkeer in (zuid)oostelijke richtingen vanaf de Buitenveldertbaan(09). De Aalsmeerbaan(18L-36R) is voor 

startend als landend vliegverkeer minder vaak gebruikt. Dit is te verklaren door groot onderhoud aan de Aalsmeerbaan en 

werkzaamheden aan verlichtings- en aansturingssystemen (ALCMS) in de periode van 30 augustus t/m 1 oktober. In verband 

met de weersomstandigheden tijdens het onderhoud, waaronder veel periodes met regenbuien liepen enkele fases van het 

onderhoud uit. Tijdens de regen konden er geen asfaltwerkzaamheden plaatsvinden. Deze uitloop was gunstig voor omwonenden 

in de invloedsfeer van de Aalsmeerbaan.  
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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. Te zien in tabel 1 en figuur 2 is dat het aantal melders 

voornamelijk is afgenomen, grotendeels door het onderhoud aan de Aalsmeerbaan. Figuur 7 geeft aan dat er deze periode veel 

wind was uit zuidelijke en oostelijke richtingen, waardoor naast het onderhoud aan de Aalsmeerbaan, de Buitenveldertbaan 

vaker is ingezet. In figuur 6 zie je dat melders uit Amstelveen in het cluster Aalsmeerbaan meldingen indienen over het 

vliegverkeer van de Buitenveldertbaan, wat terug te vinden is in figuur 2 waar een toename van het aantal melders in 

Amstelveen te zien is.  

noord

noordoost

oost

zuidoost

zuid

zuidwest

west

noordwest

vierde kwartaal 2015 vierde kwartaal 2014

0

500

1000

1500

2000

2500

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

aug sep okt

2015

periodemeldingen

specifieke meldingen

melders


