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1. Inleiding 

Deze jaarrapportage van Stichting Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) geeft inzicht in het 
aantal meldingen, die gemaakt zijn over het vliegverkeer rondom Schiphol in 2021. Hiermee 
brengen we de hinder in kaart en rapporteren we deze richting Schiphol Group, 
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de  
Omgevingsraad Schiphol (ORS). De meldingen gaan over het gebruiksjaar 2021, dat loopt van 1 
november 2020 tot en met 31 oktober 2021. In deze integrale jaarrapportage wordt een 
totaalbeeld geschetst met uitgebreide analyses. 

Voor de data-analyse hebben we gebruik gemaakt van informatie uit het registratiesysteem van 
BAS (melders, meldingen en vragen) en andere relevante gegevens, zoals het aantal 
vliegtuigbewegingen, baangebruik, baanonderhoud, weersinvloeden en de activiteit op onze 
website. Voor een goed beeld van de ontwikkelingen, vergelijken we de meest recente gegevens 
met de data van vorige gebruiksjaren. 

Impact COVID-19 pandemie op vliegverkeer en meldingen bij BAS 
Afname totale vliegverkeer en lichte toename aantal melders/meldingen 

In gebruiksjaar 2021 zijn internationaal veel reismaatregelen en restricties van kracht geweest 
door de COVID-19 pandemie. Naast deze reisbeperkingen zijn in 2021 ook (tijdelijke) reisverboden 
vanuit verschillende landen naar Nederland en vice versa van kracht geweest. Deze maatregelen 
leidden tijdens gebruiksjaar 2021 tot een afname van het totale vliegverkeer van/naar Schiphol 
ten opzichte van gebruiksjaar 2020. Het totaal aantal vliegbewegingen nam af met 11% tot 
254.290 (het totale vliegverkeer bestaat uit het handelsverkeer, klein zakelijk vliegverkeer en 
helikopter verkeer). Het handelsverkeer nam met 12,4% af tot 238.758 vliegtuigbewegingen. Het 
aantal vliegtuigbewegingen uitgevoerd door het klein zakelijk vliegverkeer steeg juist met 16,6% 
tot 15.532. Vanaf het voorjaar 2021 vertoont de luchtvaart op Schiphol een licht herstel door 
verruimde mogelijkheden voor reizen. Deze en andere factoren staan uitgebreid beschreven in 
deze jaarrapportage. 

 

Hinderbeperkende procedures en maatregelen 
Minder Hinder Schiphol 

Op verzoek van Amsterdam Airport Schiphol (AAS) en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) 
levert het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) op basis van trends en analyses (waar 
mogelijk) input voor hinderbeperkende maatregelen en procedures. Schiphol en LVNL zetten zich 
met steun van de luchtvaartmaatschappijen gezamenlijk in om de geluidshinder door het 
vliegverkeer in de omgeving van de luchthaven te beperken en zo de kwaliteit van de 
leefomgeving te verbeteren. Het totale programma en de maatregelen zijn terug te vinden op 
minderhinderschiphol.nl.   

 

  

http://www.minderhinderschiphol.nl/
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2. Leeswijzer 

Type meldingen 

In het registratiesysteem zijn de hindermeldingen gesplitst in: 

1. periodemeldingen, die de melder de mogelijkheid geven ervaren hinder, van vliegverkeer 
van/naar Schiphol, over een bepaalde tijdsperiode te melden; 

2. specifieke meldingen, waarbij de melder de precieze datum en tijd van ervaren hinder over 
een specifieke vliegbeweging van/naar Schiphol aangeeft; 

3. overige meldingen, bijvoorbeeld over het milieubeleid met betrekking tot Schiphol. 

Focusgroep centraal 

Net als in voorgaande jaren stellen we in deze jaarrapportage de focusgroep centraal: melders die 
tijdens het gebruiksjaar tussen 1 en 500 meldingen hebben ingediend. Personen die jaarlijks meer 
dan 500 meldingen indienen, worden veelmelders genoemd. Deze melders staan wel in deze 
rapportage vermeld, maar worden in de analyses niet meegenomen. Hiervoor is gekozen naar 
aanleiding van de aanbeveling van de voormalige Commissie Regionaal Overleg luchthaven 
Schiphol uit 2006. Zij doen de aanbeveling om de veelmelders en overige melders in twee 
categorieën te verdelen, zodat er geen vertekend beeld van de data ontstaat.  Het percentage 
veelmelders ten opzichte van het totaal aantal melders is circa 0,8%. 

Primaire banen 

In deze rapportage spreken we over primaire banen en overige banen. De primaire banen zijn de 
Polderbaan en Kaagbaan. Deze worden bij voorkeur ingezet, omdat er over minder druk bevolkte 
gebieden wordt gevlogen en dus minder hinder veroorzaakt wordt door inzet van deze banen. De 
overige banen zijn de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. 
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3. Managementsamenvatting 

In gebruiksjaar 2021 nam het aantal vliegtuigbewegingen (startende of landende vliegtuigen) in 
het handelsverkeer af met 12,4% tot 238.758 ten opzichte van het vliegverkeer in gebruiksjaar 
2020. Dit was het gevolg van COVID reismaatregelen en -restricties in 2021. Het overige 
vliegverkeer (klein zakelijk verkeer, helikopterverkeer en de kustwacht) nam met 16,6% toe tot 
15.532 vliegbewegingen.  

Figuur 1. vliegbewegingen per week primaire en overige banen 

 

Het baangebruik in vogelvlucht 

• Tot 25 januari 2021 worden naar verhouding het meest de primaire banen Polderbaan en 
Kaagbaan ingezet. 

• Vanwege groot onderhoud aan de Polderbaan van 25 januari tot en met 15 mei 2021 zijn de 
primaire banen verhoudingsgewijs minder ingezet dan de overige banen.  

• Na half mei worden de primaire banen weer meer ingezet dan de overige banen.  
• Vanaf juni 2021 neemt het verkeersaanbod van/naar Schiphol toe, vanwege het hoogseizoen 

en verruimde reismogelijkheden, omdat er minder COVID-reisrestricties van kracht waren. 
• Als gevolg van onderhoud aan de Kaagbaan in week 41 en 42 zijn in die weken de overige 

banen meer ingezet dan de primaire banen.  

Melders en baaninzet 

Ondanks een verdere afname van het totale vliegverkeer in gebruiksjaar 2021, nam het aantal 
melders licht toe. De toename van het aantal melders is verklaarbaar door het minder beschikbaar 
zijn van de primaire banen Kaagbaan en Polderbaan vanwege onderhoud. Hierdoor zijn de overige 
banen vaker ingezet en is er meer gevlogen over meer druk bevolkte gebieden.  

Van eind januari tot en met medio mei 2021 was sprake van groot onderhoud aan de Polderbaan 
en werkzaamheden voor het project Verdubbeling Rijbaanstelsel (VDR). In oktober werd 
baanonderhoud uitgevoerd aan de Kaagbaan. De Polderbaan en de Kaagbaan waren samen in 
totaal 16 weken niet beschikbaar voor vliegverkeer. Tijdens het onderhoud aan de Polderbaan 
(18R/36L) zijn in combinatie met meer wind uit noordelijke tot oostelijke richtingen met name de 
Zwanenburgbaan (36C) en Buitenveldertbaan(09) meer ingezet voor startend vliegverkeer. 
Daarnaast is de Kaagbaan (06, in noordoostelijke richting) een aantal nachten ingezet voor 
startend vliegverkeer. 
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Figuur 2. Aantal vliegbewegingen, melders en weken onderhoud Polderbaan en Kaagbaan 

 

Meldingen over vliegtuigbewegingen met Boeing 747 type 400 

Het aantal melders over vliegtuigbewegingen met de Boeing 747 type 400 verdubbelde in 
gebruiksjaar 2021 in vergelijking met een gebruiksjaar eerder. Dit ondanks het feit dat het aantal 
vliegtuigbewegingen met dit type met ruim een kwart afnam tot 4986 vluchten. De wind uit 
voornamelijk noordelijke tot oostelijke richtingen, in combinatie met 16 weken onderhoud aan de 
primaire banen, heeft geleid tot meer meldingen over starts met de Boeing 747-400 vanaf de 
overige banen. Met name over startend vliegverkeer met dit vliegtuigtype vanaf de 
Zwanenburgbaan (36C, in noordelijke richting), de Kaagbaan (06, in noordoostelijke richting) en 
de Buitenveldertbaan (09, in oostelijke richting) zijn veel meldingen ingediend. 

Melders per 100 vliegtuigbewegingen 

Het aantal melders per 100 vliegtuigbewegingen nam in de gebruiksjaren 2020 en 2021 verder 
toe; een stijgende trend die sinds gebruiksjaar 2016 is ingezet. Melders binnen de focusgroep 
dienden dit jaar en in 2020 meer specifieke meldingen over individuele vluchten in dan 
periodemeldingen. In 2019 werden juist meer periode meldingen dan specifieke meldingen 
ingediend.   

Conclusies 

Uit de bevindingen en analyses in deze jaarrapportage kan een aantal conclusies worden 
getrokken. Er is een duidelijk verband tussen de inzet van de overige banen en de toename van 
het aantal meldingen. De inzet van de overige banen heeft te maken met onderhoud aan de 
primaire banen en vaker wind uit noordelijke tot oostelijke richtingen. Ook nam voor het zesde 
achtereenvolgende gebruiksjaar het aantal melders per 100 vliegtuigbewegingen toe. Net als in 
voorgaande jaren ontving BAS procentueel de meeste meldingen over vluchten uitgevoerd met een 
Boeing 747 type 400 en de Boeing 747 type 800. Over de moderne vloot kwamen relatief weinig 
meldingen binnen. Tot slot was in 2020 sprake van een forse afname van het aantal gebruikers en 
bezoeken aan de BAS website. 2021 laat een licht herstel van het aantal gebruikers en bezoeken 
zien. Voor de totale samenvatting en conclusies, zie hoofdstuk 10. 
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4. Baangebruik 

In dit hoofdstuk worden cijfers over het baangebruik nader toegelicht.  

Afname vliegverkeer door COVID pandemie 

In gebruiksjaar 2021 nam het totaal aantal vliegtuigbewegingen (startende of landende 
vliegtuigen) als handelsverkeer met 12,4% af tot 238.758 ten opzichte van het vliegverkeer in 
2020. Dit was het gevolg van COVID reismaatregelen en -restricties in 2021. Het overige 
vliegverkeer (klein zakelijk verkeer, helikopterverkeer en de kustwacht) nam met 16,6% toe tot 
15.532 vliegbewegingen ten opzichte van 2020.  

Figuur 3 Vliegtuigbewegingen afgelopen jaren (handelsverkeer) 

 

Startend vliegverkeer  

De Zwanenburgbaan(36C) werd dit gebruiksjaar meer ingezet voor startend vliegverkeer vanwege 
groot onderhoud aan de Polderbaan en vaker wind uit voornamelijk noordelijke richtingen. Het 
aantal starts vanaf de Zwanenburgbaan(36C) nam toe van 4.835 naar 15.771 starts. Ook de 
Buitenveldertbaan (09) werd meer ingezet voor startend vliegverkeer door het groot onderhoud 
aan de Polderbaan en wind uit noordoostelijke tot oostelijke richtingen. Omdat dit jaar wind uit 
voornamelijk noordelijke richtingen domineerde, nam zelfs het aantal starts vanaf de Polderbaan 
(36L) toe, ondanks een lange periode van baanonderhoud (eind januari tot medio mei), waardoor 
de Polderbaan niet beschikbaar was voor vliegverkeer. 

De Kaagbaan (24), Aalsmeerbaan (18L) en Zwanenburgbaan (18C) werden minder ingezet voor 
startend vliegverkeer vanwege minder vaak wind uit zuidelijke richtingen. Ook de 
Buitenveldertbaan (27, in westelijke richting) werd minder vaak gebruikt voor startend 
vliegverkeer. 
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Figuur 4  Aantal starts per baan in de afgelopen vier jaar 
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Landend vliegverkeer 

De Kaagbaan (06) en de Aalsmeerbaan (36R) zijn meer ingezet voor landend vliegverkeer doordat 
er vaker wind was uit voornamelijk noordelijke richtingen. Door minder vaak wind uit hoofdzakelijk 
zuidwestelijke richtingen werden de Polderbaan (18R), Zwanenburgbaan (18C) en 
Buitenveldertbaan (27) minder ingezet als landingsbaan. 

Figuur 5  Aantal landingen per baan in de afgelopen vier jaar 
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5. Melders, meldingen en oorzaken 

In dit hoofdstuk worden het aantal melders en meldingen nader verklaard. Dit in relatie tot onder 
meer de verdere daling van het aantal vliegbewegingen en het baanonderhoud in 2021. De 
melders en meldingen zijn onderverdeeld in clusters (zie afbeelding clusterindeling). Ook worden 
de grootste toe- en afnames van melders per viercijferige postcodegebieden weergegeven en 
toegelicht.   

Aantal melders 

In dit gebruiksjaar is het aantal melders uit de focusgroep (7.645) met 5% toegenomen ten 
opzichte van vorig gebruiksjaar (7.314). Zij dienden 60.618 specifieke meldingen, 50.084 periode 
meldingen en 4.833 algemene meldingen in.  

Ondanks het feit dat het totaal aantal vliegtuigbewegingen verder afnam, nam het aantal melders 
licht toe in vergelijking met gebruiksjaar 2020. Dit is waarschijnlijk veroorzaakt doordat de overige 
banen meer gebruikt zijn dan de primaire banen. Dit kwam door het groot onderhoud aan de 
Polderbaan en vaker wind uit noordelijke richtingen. Voor de periode van onderhoud aan de 
Polderbaan is door Schiphol een ontheffing aangevraagd om te mogen starten vanaf de 
Zwanenburgbaan 36C in de nacht. Dit aangezien nachtstarts vanaf de 36C tot minder 
geluidshinder leiden dan nachtstarts vanaf de Kaagbaan 06. 

Het aantal melders en meldingen volgt het patroon van het aantal vliegbewegingen. Door 
verruimde reismogelijkheden in combinatie met het hoogseizoen was in de periode juni tot en met 
oktober 2021 sprake van meer vliegtuigbewegingen van/naar Schiphol. Meer vliegtuigbewegingen 
resulteerde in meer melders die meer meldingen bij BAS indienden. 

Figuur 6 Aantal vliegbewegingen, melders en weken onderhoud Polderbaan en Kaagbaan 

 

Aantal melders per 100 vliegtuigbewegingen 

Het aantal melders per 100 vliegtuigbewegingen nam in gebruiksjaar 2021 toe. Melders binnen de 
focusgroep dienden in 2020 en 2021 naar verhouding meer specifieke meldingen over individuele 
vluchten in dan periode meldingen. In 2019 werden juist meer periode meldingen dan specifieke 
meldingen ingediend. 
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Figuur 7  Aantal melders per 100 vliegtuigbewegingen 

 

Percentage veelmelders 

Het percentage veelmelders is ten opzichte van het totaal aantal melders per jaar gestegen. Het 
aantal veelmelders is toegenomen van 36 tot 61 veelmelders. Zij dienden 105.402 specifieke 
meldingen, 8.645 periode meldingen en 230 algemene meldingen in. Het percentage meldingen 
van veelmelders is vergelijkbaar met de laatste jaren. 

Figuur 8 Percentage veelmelders t.o.v. totaal aantal melders 

 

Figuur 9 Percentage meldingen van veelmelders 

 

 



 
 
 

Pagina 15 
 

 

2021 
Jaarrapportage 

  
Figuur 10 Aantal meldingen per melder 

 

aantal meldingen 
door 

melders 
aantal 

meldingen 
% melders %meldingen 

01-10 6.099 15.041 

99,20% 52,80% 

11-20 512 7.597 

21 - 30 227 5.727 

31 - 40 154 5.467 

41 - 50 104 4.736 

51 - 60 82 4.540 

61 - 70 51 3.363 

71 - 80 45 3.385 

81 - 90 48 4.088 

91 - 100 31 2.958 

101 - 200 185 26.784 

201 - 300 65 16.215 

301 - 400 30 10.215 

401 - 500 12 5.415 

501 - 600 9 5.030 

0,80% 42,80% 

601 - 700 9 5.741 

701 - 800 6 4.408 

801 - 900 6 5.120 

901 - 1000 3 2.883 

1001 - 2000 12 16.877 

2001 - 3000 7 16.921 

3001 - 4000 1 3.679 

5001 - 6000 5 26.614 

6001 - 7000 1 6.461 

9001 - 10000 1 9.513 

11001 - 12000 1 11.030 

 

Meldingen focusgroep 

Het gemiddeld aantal meldingen per melder uit de focusgroep is in gebruiksjaar 2021 gestegen. 
Een mogelijke verklaring voor deze toename is dat in 2021 de primaire banen minder vaak zijn 
ingezet vanwege onderhoud en vaker wind uit noordelijke richtingen. Ook nam het aantal 
specifieke meldingen onder de focusgroep fors toe.  
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Figuur 11 Gemiddeld aantal meldingen per melder uit de focusgroep 

 

Figuur 12 Aantal melders en type meldingen focusgroep 

 

 
Figuur 13 Aantal melders, specifieke en periodemeldingen per maand i.c.m. aantal vliegbewegingen 
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Melders per cluster 

 
Het aantal melders van het cluster Zwanenburgbaan nam het meest toe in vergelijking met de 
andere clusters. Dit is verklaarbaar doordat de Zwanenburgbaan (36C) meer werd ingezet voor 
startend vliegverkeer in noordelijke richting. Dit had te maken met het groot onderhoud aan de 
Polderbaan en vaker wind uit noordelijke tot oostelijke richtingen. Hierdoor werd ook de 
Buitenvelderbaan (09) vaker ingezet. Dit resulteerde in een lichte stijging van het aantal melders 
van het cluster Buitenveldertbaan. 

Ook het cluster Kaagbaan laat een stijging zien. De Kaagbaan (06) werd meer ingezet voor 
landend vliegverkeer door vaker wind uit noordelijke tot oostelijke richtingen.  

Het aantal melders van de clusters Aalsmeerbaan en Polderbaan daalde juist. De daling in het 
cluster Aalsmeerbaan is verklaarbaar door minder starts vanaf de Aalsmeerbaan (18L). De afname 
bij het cluster Polderbaan is voornamelijk het gevolg van het groot onderhoud aan de Polderbaan, 
waardoor de Polderbaan niet beschikbaar was voor vliegverkeer. 
 

Figuur 14 Verdeling melders per cluster 2020 en 2021 
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Figuur 15 Clusterindeling 
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Meeste specifieke meldingen tijdens eerste landingspiek en laatste startpiek 

Tussen 07:00 en 08:00 uur werden de meeste specifieke meldingen over landend vliegverkeer 
ingediend (tijdens de eerste landingspiek in de ochtend). In de avond tussen 21:00 uur en 22:00 
uur werden de meeste specifieke meldingen over startend vliegverkeer ingediend (tijdens de 
laatste startpiek in de avond). 

Figuur 16 Specifieke meldingen per uur 

 

Meldingen Schipholverkeer ingediend bij DCMR  

DCMR (Milieudienst Rijnmond) is het meldpunt voor hindermeldingen over vliegverkeer rond 
Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Het blijkt dat er bij DCMR ook 6.962 meldingen zijn 
binnengekomen die betrekking hebben op Schipholverkeer (tijdens gebruiksjaar 2021). DCMR 
registreert en rapporteert deze meldingen in haar jaarverslag als “overvliegers”.   

De meldingen zijn momenteel niet op een goede manier ‘overdraagbaar’ van DCMR naar BAS, 
vanwege privacywetgeving en omdat BAS en DCMR met verschillende technische systemen 
werken. Daarom kan BAS deze meldingen (nog) niet meenemen in de verdere analyses in deze 
rapportage.  

Overigens verwijst DCMR bewoners die een vraag hebben over een melding betreffende 
Schipholverkeer ook door naar BAS. Mogelijkerwijs worden meldingen die bij DCMR zijn gedaan 
ook bij BAS ingediend. 

Om dit probleem op te lossen, zijn BAS en DCMR met elkaar in gesprek over manieren om de 
dataoverdracht mogelijk te maken.
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6. Impact weer op baangebruik 

In dit hoofdstuk komt de impact van het weer en temperatuur op het baangebruik aan bod.  

In de winterperiode domineerde de wind uit zuidelijke richtingen. In het voorjaar en zomer was 
sprake van vaker wind uit voornamelijk noordelijke richtingen. In de herfst domineerde wind uit 
hoofdzakelijk zuidelijke richtingen. Dit betekent dat tot april 2021 hoofdzakelijk zuidelijke 
baancombinaties en van april t/m juli 2021 veelal noordelijke baancombinaties zijn ingezet. In het 
najaar zijn voornamelijk zuidelijke baancombinaties ingezet. 

Daarnaast was van zondag 7 februari tot en met zaterdag 13 februari 2021 sprake van 
uitzonderlijke winterse weersomstandigheden (sneeuwval en temperatuur ook overdag onder 0 
graden). Dit leidde ertoe dat Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) een aantal nachten de 
Kaagbaan (06, in noordoostelijke richting) moest inzetten voor startend vliegverkeer. Ook liep het 
onderhoud aan de Polderbaan hierdoor met twee weken uit. Het meer inzetten van de 
Zwanenburgbaan(36C), Buitenveldertbaan (09) en Kaagbaan (06) voor startend vliegverkeer 
resulteerde in meer meldingen per melder. 

Figuur 17  Windrichting en temperatuur per week 
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7. Inzicht effecten vliegtuigtypes 

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan melders/meldingen in relatie tot nieuwe en 
verouderde vliegtuigtypes en tijdstip van vertrek of aankomst. Ook komt de top 20 meeste 
melders per specifieke vlucht aan bod.  

Vliegtuigtypes en meldingen 

 

Net als in voorgaande jaren ontving BAS over vluchten uitgevoerd met een Boeing 747 type 400 
gevolgd door de Boeing 747 type 800 procentueel de meeste meldingen. Met name over 
vertrekkende Boeing 747’s tussen 21:00 en middernacht. Dit is terug te zien in figuur 18. Voor 
iedere vlucht uitgevoerd met een Boeing 747 type 400 worden gemiddeld twee meldingen 
ingediend. Alle genoemde vliegtuigtypes uit figuur 17 zijn vliegtuigen die minimaal één start en 
één landing per dag op Schiphol uitvoerden in gebruiksjaar 2021. Opvallend is de verdubbeling van 
het aantal meldingen per vlucht uitgevoerd met de Boeing 747 type 400, terwijl het aantal 
vliegtuigbewegingen uitgevoerd met de Boeing 747 type 400 met ruim een kwart afnam. In 
gebruiksjaar 2020 waren er 6.867 vluchten uitgevoerd met de Boeing 747 type 400 en in 
gebruiksjaar 2021 namen deze vliegtuigbewegingen van dit vliegtuigtype af tot 4.986 vluchten. 

In vergelijking met gebruiksjaar 2020 vertrokken in 2021 minder Boeing 747’s vanaf de 
Polderbaan en Kaagbaan. Dit werd onder meer veroorzaakt doordat in 2021 de primaire banen 16 
weken niet beschikbaar waren voor vliegverkeer versus twee weken in 2020. 

Over grote toestellen worden de meeste meldingen ingediend, gevolgd door middelgrote 
vliegtuigen en daarna kleine vliegtuigtypes. Over de moderne vloot (bijvoorbeeld de Boeing 787 
Dreamliner, Airbus A350-900 of Airbus A321neo) dienen omwonenden relatief weinig meldingen in. 
De geluidsarmere Boeing 787, een widebody verkeersvliegtuig, wordt voortgestuwd door stillere en 
zuinige motoren. Binnen de categorie grote vliegtuigen heeft de Boeing 787 een lage notering in 
het aantal meldingen. Dit laat zien dat de vlootvernieuwing die een aantal 
luchtvaartmaatschappijen heeft doorgevoerd van grote positieve invloed kan zijn op het aantal 
meldingen. 
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Figuur 18 Gemiddeld aantal meldingen per vliegtuigtype 
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Tijdstip en meldingen 

Het aantal vliegtuigbewegingen van Boeing 747’s ligt het hoogst in de periode van 06:00 tot 18:00 
uur. Echter, over vliegtuigbewegingen van Boeing 747’s in de periode van 21:00 tot 01:00 uur 
worden relatief meer specifieke meldingen ingediend. Het is de combinatie van een vertrekkende 
Boeing 747 op een laat tijdstip, wat resulteert in meer meldingen. 

Figuur 19 Aantal vliegtuigbewegingen en meldingen per uur Boeing 747-400 

 

Top 20 vluchten met meeste melders 

Net als in eerdere jaren wordt het hoogste aantal meldingen voornamelijk ingediend over vluchten 
van de Boeing 747 type 400. Met name het vliegtuigtype in combinatie met het baan- en 
routegebruik en het tijdstip van vertrek in de late avond of nacht hangt hiermee samen. Veelal 
betreft dit type vliegtuigen vrachtvliegtuigen. 

Daarnaast is het aandeel nachtstarts vanaf de Kaagbaan (06) en de Zwanenburgbaan (36C) 
opvallend. De nachtstarts vanaf deze banen zien wij ook in eerdere jaren veel terugkomen in de 
top 20. Deze banen worden enkel ingezet bij het niet beschikbaar zijn van de Polderbaan en wind 
uit noordelijke richtingen. Andere alternatieven qua baangebruik bij die omstandigheden zijn er 
niet naast de Kaagbaan (06) en de Zwanenburgbaan (36C). 
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Vluchten met meeste melders 
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1 48 
27 augustus 

2021 
3:20 SIA7395 

Boeing 747-
400 

start 06 
Sharjah, United Arab 

Emirates REN2T 

2 41 
23 december 

2020 
7:17 GTI8158 

Boeing 747-
400 

start 09 
Chicago, Illinois, 

United States BER2N 

3 40 
27 augustus 

2021 
0:20 MPH7341 

Boeing 747-
400 

start 06 
Campinas, São Paulo 

State, Brazil VOL2R 

4 40 
4 maart 2021 23:46 MPH7341 

Boeing 747-
400 

start 36C 
Campinas, São Paulo 

State, Brazil WDY2W 

5 38 
15 maart 2021 23:01 MPH6911 

Boeing 747-
400 

start 36C 
Campinas, São Paulo 

State, Brazil 

 

6 35 

28 augustus 
2021 

23:51 YZR7414 
Boeing 747-

400 
start 06 

Shanghai, the 
People's Republic of 

China AND2T 

7 30 
9 april 2021 22:29 MPH7551 

Boeing 747-
400 

start 36C 
Campinas, São Paulo 

State, Brazil WDY2W 

8 30 
17 maart 2021 21:50 SIA7361 

Boeing 747-
400 

start 36C 
Sharjah, United Arab 

Emirates WDY2W 

9 29 
28 augustus 

2021 
23:24 MPH8561 

Boeing 747-
400 

start 06 Nairobi, Kenya 
REN2T 

10 28 
29 april 2021 23:07 MPH8341 

Boeing 747-
400 

start 36C Nairobi, Kenya 
OGI3W 

11 28 
10 april 2021 22:15 MPH7761 

Boeing 747-
400 

start 36C 
Campinas, São Paulo 

State, Brazil WDY2W 

12 28 
2 april 2021 0:32 MPH7341 

Boeing 747-
400 

start 36C 
Campinas, São Paulo 

State, Brazil WDY2W 

13 27 
18 september 

2021 
17:33 ABW625 Boeing 747-8 landing \N 

Schiphol Airport, 
Netherlands 

 

14 25 
10 februari 

2021 
23:48 MPH7121 

Boeing 747-
400 

start 36C 
Campinas, São Paulo 

State, Brazil WDY2W 

15 24 
26 juni 2021 22:45 GTI8154 

Boeing 747-
400 

start 36L 
Chicago, Illinois, 

United States BER1Z 

16 24 
18 maart 2021 22:24 MPH8341 

Boeing 747-
400 

start 36C Nairobi, Kenya 
OGI3W 

17 23 
2 augustus 

2021 
23:03 MPH7121 

Boeing 747-
400 

start 36L 
Campinas, São Paulo 

State, Brazil \N 

18 22 
2 januari 2021 9:01 MPH6161 

Boeing 747-
400 

start 09 
Miami, Florida, 
United States VAL4M 

19 21 

30 oktober 
2021 

21:53 YZR7416 
Boeing 747-

400 
start 24 

Shanghai, the 
People's Republic of 

China SPY4K 

20 21 
2 augustus 

2021 
10:48 ABW107 

Boeing 747-
400 

landing \N 
Schiphol 

AirportNetherlands \N 
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Vluchten met meeste melders 

In dit hoofdstuk lichten we de vluchten toe waarover de meeste melders meldingen indienden. Het 
betreft vijf startende vluchten en twee landingen. Figuur 20 laat zien over welke vluchten de 
meeste melders zijn binnengekomen. In deze top 5 staan allemaal startende vluchten. Deze 
worden in dit hoofdstuk nader toegelicht. 

Figuur 20 Top-vijf vluchten met meeste melders 

 

Vlucht #1  

De vlucht met de meeste melders gaat over een vrachtvlucht uitgevoerd met een Boeing 747 type 
400. Deze vlucht vertrok op 27 augustus omstreeks 03:19 uur vanaf de Kaagbaan (06) in 
noordoostelijke richting en boog vervolgens af richting het zuidoosten. Doordat vrachtvliegtuigen 
meestal beladen zijn tot het maximale startgewicht klimmen deze vliegtuigen vaak trager. 
Hierdoor vloog dit vrachtvliegtuig op relatief lagere vlieghoogte over delen van Amstelveen. BAS 
ontving met name van inwoners uit Amstelveen over deze vlucht meldingen. Door 
verlichtingswerkzaamheden aan de Polderbaan in de nacht van 26 op 27 augustus en wind uit 
voornamelijk noordelijke richtingen werd die nacht de volgende baancombinatie ingezet: de 
Zwanenburgbaan (36C, in noordelijke richting) voor landend vliegverkeer, de Kaagbaan (06 in 
noordoostelijke richting) voor startend vliegverkeer.  

 

Vlucht #2 

De tweede vlucht is ook een vrachtvlucht uitgevoerd met een Boeing 747 type 400. Deze vlucht 
vertrok vroeg in de ochtend vanaf de Buitenveldertbaan (09) in oostelijke richting en vloog over 
onder meer Amstelveen. Vanwege beperkte zichtcondities in de directe omgeving van Schiphol en 
wind uit voornamelijk zuidoostelijke richtingen werd op 23 december 2020 ’s ochtends de 
Buitenveldertbaan (09) ingezet voor startend vliegverkeer.   
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Vlucht #3 

De derde vlucht betreft tevens een vrachtvlucht uitgevoerd met een Boeing 747 type 400 op 27 
augustus net na middernacht. Deze vlucht vertrok vanaf de Kaagbaan (06) in noordoostelijke 
richting en boog daarna af richting het noordwesten. Voornamelijk inwoners uit Amsterdam 
dienden hierover meldingen bij BAS in.  

Vlucht #4 en #5 

De vierde en vijfde vlucht met meeste melders betreffen twee starts van een een Boeing 747 type 
400 op 4 en 15 maart 2021. Deze vrachtvluchten vertrokken vanaf de Zwanenburgbaan (36C) in 
noordelijke richting en vervolgens afbuigend in zuidelijke richting. Deze vrachtvliegtuigen vlogen 
over onder meer delen van Amsterdam en Amstelveen. Zowel op 4 maart als op 15 maart 2021 
werd in de late avond en nacht de Zwanenburgbaan (36C) ingezet voor startend vliegverkeer. Dit 
vanwege groot onderhoud aan de Polderbaan (18R/36L) en wind uit voornamelijk noordelijke 
richtingen. Voor het gebruik van de Zwanenburgbaan (36C) voor startend vliegverkeer in de nacht 
is ontheffing verleend ten tijde van groot onderhoud aan de Polderbaan.  

Landende vluchten uit top 20: #13 en # 20  

In de top 20 vluchten met meeste melders staan twee landingen. Nummer 13 betreft een landing 
in de middag van een Boeing 747 vrachtvliegtuig vanuit het punt ARTIP bij Lelystad in 
zuidwestelijke richting om vervolgens een ‘downwindprocedure’ in te zetten richting de Kaagbaan 
(06). Met name inwoners uit Oegstgeest en Leiden dienden over deze vlucht een melding in. De 
vlieghoogte ter hoogte van Oegstgeest en Leiden was circa 2000 voet (ruim 600 meter hoogte). 
Dit betreft een wettelijk toegestane vlieghoogte. 

Op 2 augustus 2021 maakte een ander een Boeing 747 type 400 vrachtvliegtuig in de ochtend een 
doorstart op de Aalsmeerbaan (36R), waarna een ‘go-around procedure’ werd uitgevoerd. Met 
name inwoners uit Badhoevedorp en delen van Amsterdam dienden meldingen hierover in. 
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Figuur 21 Landingen uit top 20: #13 en # 20 
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8. Websitegebruik 

In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op het websitebezoek van bezoekbas.nl. De website 
bezoekbas.nl is in dit gebruiksjaar 98.325 keer bezocht door 39.517 bezoekers.  

 

Opvallend is de daling in het aantal bezoekers en bezoeken in 2020 en 2021. Dit heeft te maken 
met de melding die BAS ontving eind oktober 2019 over een kwetsbaarheid in de beveiliging. 
Hierna zijn de BAS website en het registratiesysteem offline gegaan. De website en het 
registratiesysteem moesten grotendeels worden vernieuwd. De nieuwe website ging in december 
2019 live, maar voor het registratiesysteem nam dit meer tijd in beslag. In juli 2020 kon het 
vernieuwde registratiesysteem in gebruik worden genomen. 

 

In 2020 was hierdoor sprake van een forse afname van het aantal gebruikers en bezoeken aan de 
nieuwe BAS website. 2021 laat een licht herstel van het aantal gebruikers en bezoeken zien. In 
2022 wordt de BAS website verder ontwikkeld en geoptimaliseerd, waarbij zo goed mogelijk op de 
informatiebehoefte van omwonenden wordt aangesloten.   

 
Figuur 22 Websitebezoek bezoekbas.nl 
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9. Samenvatting en conclusies 

In dit hoofdstuk staan de samenvatting en de belangrijkste conclusies naar aanleiding van de 
bevindingen en analyses in deze jaarrapportage. 

1) Het totaal aantal melders nam in gebruiksjaar 2021 met circa 5% toe ten opzichte van 
gebruiksjaar 2020 (tot 7.706 melders in 2021). De totale groep diende 166.020 specifieke 
meldingen, 58.729 periode meldingen en 5.063 algemene meldingen in. De belangrijkste 
verklaring voor deze toename is het meer inzetten van onder meer de Zwanenburgbaan (36C) 
en Buitenveldertbaan (09) voor startend vliegverkeer vanwege baanonderhoud aan de 
voorkeursbanen (Kaagbaan en Polderbaan) en vaker wind uit noordelijke tot oostelijke 
richtingen. In 2020 kon het vliegverkeer grotendeels afgehandeld worden op de Polderbaan en 
Kaagbaan en zijn de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan (veel) minder ingezet. In 2021 waren 
de Polderbaan en Kaagbaan minder beschikbaar voor vliegverkeer vanwege baanonderhoud. 
Deze voorkeursbanen waren samen in totaal 16 weken niet beschikbaar.  

2) Het aantal melders van het cluster Zwanenburgbaan nam het meest toe in vergelijking met de 
andere clusters. Dit is verklaarbaar doordat de Zwanenburgbaan (36C) meer werd ingezet 
voor startend vliegverkeer in noordelijke richting vanwege groot onderhoud aan de Polderbaan 
en vaker wind uit noordelijke tot oostelijke richtingen. Hierdoor werd ook de Buitenvelderbaan 
(09) vaker ingezet. Dit resulteerde in een lichte stijging van het aantal melders van het cluster 
Buitenveldertbaan. Ook het cluster Kaagbaan laat een stijging zien. De Kaagbaan (06) werd 
meer ingezet voor landend vliegverkeer door vaker wind uit noordelijke tot oostelijke 
richtingen.  

3) In het zesde achtereenvolgende gebruiksjaar nam het aantal melders per 100 
vliegtuigbewegingen toe. 

4) Net als in voorgaande jaren ontving BAS over vluchten uitgevoerd met een Boeing 747 type 
400 gevolgd door de Boeing 747 type 800 procentueel de meeste meldingen. Met name over 
vertrekkende Boeing 747’s tussen 21:00 en middernacht. Opvallend is de verdubbeling van 
het aantal meldingen per vlucht uitgevoerd met de Boeing 747 type 400, terwijl het aantal 
vliegtuigbewegingen uitgevoerd met de Boeing 747 type 400 juist met ruim een kwart afnam. 
In gebruiksjaar 2020 waren 6.867 vluchten uitgevoerd met de Boeing 747 type 400 en in 
gebruiksjaar 2021 namen deze vliegtuigbewegingen van dit vliegtuigtype af tot 4.986 
vluchten. In vergelijking met gebruiksjaar 2020 vertrokken in 2021 minder Boeing 747’s vanaf 
de Polderbaan en Kaagbaan. Dit werd onder meer veroorzaakt doordat in 2021 de primaire 
banen 16 weken niet beschikbaar waren voor vliegverkeer versus twee weken in 2020. 

5) Omwonenden dienden over de moderne vloot (bijvoorbeeld de Boeing 787 Dreamliner, Airbus 
A350 type 900 of Airbus A321neo) relatief weinig meldingen in. Het tijdstip van vertrek of 
aankomst speelt hierbij ook een rol. 

6) In 2020 was sprake van een forse afname van het aantal gebruikers en bezoeken aan de 
nieuwe BAS website. 2021 laat een licht herstel van het aantal gebruikers en bezoeken zien. 
In 2022 wordt de BAS website verder ontwikkeld en geoptimaliseerd, waarbij zo goed mogelijk 
op de informatiebehoefte van omwonenden wordt aangesloten.    

Conclusies 

1) Stillere en schonere vliegtuigtypes veroorzaken duidelijk minder hinder dan lawaaiige en 
vervuilende vliegtuigen. 

2) De verouderde vloot (zoals de Boeing 747 type 400) vertrekkend vanaf de overige banen geeft 
meer hinder dan vertrekkend vanaf de primaire banen. Ook het tijdstip van vertrek speelt een 
rol in de overlast. 

3) Nachtvluchten van/naar Schiphol veroorzaken meer hinder dan dagvluchten.  
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Bijlagen 

 

Figuur 23 percentage periode meldingen per baanrichting 

 

 

Figuur 24 percentage specifieke meldingen per baanrichting 
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B1. Kaart Melders start/landen overdag 
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B2. Kaart Melders per baan overdag  
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B3. Kaart Melders start/ landen in de nacht 
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B4. Kaart Melders per baan in de nacht 

 

 

   

 

 

 

 

  



 
 
 

 

Pagina 36 
 

  

2021 
Jaarrapportage 

B5. Kaart Melders per cluster 
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