4de

4de

Kwartaalrapportage 2021
cluster Aalsmeerbaan

Kwartaalrapportage 2021
cluster Aalsmeerbaan

Inleiding
Dit is de vierde kwartaalrapportage voor het gebruiksjaar 2021 van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). Deze
rapportage beslaat de periode van 1 augustus t/m 31 oktober 2021 en bevat gegevens uit het cluster Aalsmeerbaan. In deze
rapportage wordt gekeken naar het verloop van het aantal melders binnen dit cluster. Bovendien is bij veelgestelde vragen
achtergrondinformatie te vinden over startend vliegverkeer vanaf de Aalsmeerbaan(18L) in de vroege ochtend.

Bijzonderheden
•
•
•
•
•
•
•

Regulier onderhoud aan de Buitenveldertbaan(09-27) van 6 t/m 17 september
Regulier onderhoud aan de Aalsmeerbaan(18L-36R) van 27 september t/m 13 oktober
Kaagbaan beperkt inzetbaar door onderhoud kruising 11 tot 13 oktober
Regulier onderhoud aan de Kaagbaan van 13 t/m 22 oktober
Aalsmeerbaan beperkt inzetbaar door onderhoud kruising 21 en 22 oktober
Meetvluchten ILS Kaagbaan 4, 5 en 10 november
Kaagbaan niet inzetbaar bij beperkt zicht van 22 oktober tot medio december

•
•

Minder vaak wind uit zuidwestelijke tot westelijke richting, vaker uit noordelijke richtingen.
Er was sprake van een toename van 43,5% van het totale handelsverkeer van/naar Schiphol ten opzichte
van het vierde kwartaal 2020. In 2020 werden minder vliegtuigbewegingen uitgevoerd door COVID-19
reismaatregelen in vergelijking met 2019. In 2021 vertoont de luchtvaart op Schiphol gematigd herstel
door verruimde mogelijkheden voor reizen.

Tabel 1. Aantal melders/ meldingen
Cluster Aalsmeerbaan

melders
periodemeldingen
specifieke meldingen
algemene meldingen
vragen

toe- /afname

2021

2020

%

1.122
5.241
22.492
605
313

679
1.911
18.296
262
309

65%
174%
23%
131%
1%

toename
toename
toename
toename
toename

Veelgestelde vraag

” Waarom wordt vanaf oktober in de ochtend vaker gestart
vanaf de Aalsmeerbaan en minder vanaf de Kaagbaan?

Figuur 1. Verdeling melders per cluster

Nu het langer donker blijft in de ochtenduren in de herfsten wintermaanden, gecombineerd met
weersomstandigheden en het aanbod van verkeer op
Schiphol, kan het noodzakelijk zijn dat startende
vliegtuigen in de vroege ochtend gebruik moeten maken
van de Aalsmeerbaan in plaats van de Kaagbaan.
In principe heeft de Kaagbaan als startbaan de voorkeur
boven de Aalsmeerbaan, omdat onder deze vertrekroutes
minder mensen wonen. Echter, tijdens drukke perioden kan
de Kaagbaan, in combinatie met de Zwanenburgbaan (18C)
als landingsbaan vanuit het noorden, alleen ingezet worden
bij goed zicht en daglicht. Dit heeft te maken met de
convergerende ligging van beide banen (ze kruisen elkaar
in het verlengde). De torenverkeersleider moet omwille van
veiligheid te allen tijde voldoende afstand kunnen houden
tussen een start vanaf de Kaagbaan en een eventuele
doorstart van een landend vliegtuig op de
Zwanenburgbaan. Om dit te kunnen garanderen is tijdens
drukke perioden goed zicht en daglicht nodig.

Cluster
Zwanenburgbaan:
12% (2020: 12%)

Overig & locatie
onbekend: 0%
(2020: 1%)

Cluster
Aalsmeerbaan:
23% (2020: 23%)

Cluster Polderbaan:
22% (2020: 21%)
Cluster
Buitenveldertbaan:
20% (2020: 22%)

Cluster Kaagbaan:
22% (2020: 21%)
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Figuur 2. Top 25 aantal melders per viercijferig postcodegebied
aantal melders
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Toelichting op figuur 2
In de top 25 aantal melders per viercijferig postcodegebied is bij alle postcodes een stijging van het aantal melders waar te
nemen. De grootste toename van het aantal melders ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar is te zien in postcodegebied
1422 (Uithoorn), vanwege het vaker inzetten van de Aalsmeerbaan(18L) voor startend vliegverkeer. Ondanks het
baanonderhoud aan de Aalsmeerbaan voor de duur van circa drie weken, nam het aantal starts vanaf de Aalsmeerbaan(18L) met
69% toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.
Over het algemeen ervaren inwoners uit postcodegebied 1422 (Uithoorn) met name overlast van startend vliegverkeer dat een
bocht in oostelijke richting maakt of in zuidelijke richting vliegt en landend vliegverkeer richting de Aalsmeerbaan (36R).
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Figuur 3. Aantal melders per start- en landingsbaan
0%

25%

75%

landen

starten
50%

Figuur 4a. Aantal melders per startbaan
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Figuur 4b. Aantal melders per landingsbaan
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Figuur 5a. Vliegbewegingen per startbaan

Figuur 5b. Vliegbewegingen per landingsbaan
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Figuur 6. Melders per start- of landingsbaan
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Figuur 7. Verdeling windrichting
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Figuur 8. Aantal melders en meldingen per week
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Samengevat
Er was sprake van een toename van 43,5% van het handelsverkeer van en naar Schiphol ten opzichte van het vierde kwartaal
2020. In 2020 werden minder vliegtuigbewegingen uitgevoerd door COVID-19 reismaatregelen in vergelijking met 2019. In 2021
vertoont de luchtvaart op Schiphol gematigd herstel door verruimde mogelijkheden voor reizen. Het aantal melders binnen dit
cluster nam met 65% toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De grootste toename van het aantal melders ten
opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar is te zien in postcodegebied 1422 (Uithoorn), vanwege het vaker inzetten van de
Aalsmeerbaan(18L) voor startend vliegverkeer.
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