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Inleiding 
Dit is de derde kwartaalrapportage voor het gebruiksjaar 2021 van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). Deze 
rapportage beslaat de periode van 1 mei t/m 31 juli 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 piekmomenten buiten de geplande piekperiodes. 
 

Bijzonderheden 

 

 
• Groot onderhoud aan de Polderbaan van 25 januari t/m 15 mei 2021. 

• Vanwege het vervangen van het Instrument Landing System (ILS) was de Polderbaan van 15 mei tot en 

met 15 juni niet inzetbaar als landingsbaan bij beperkt zicht. 

• Werkzaamheden aan de taxibanen Alfa en Bravo aan de zuidoostkant van de Zwanenburgbaan van 14 

mei t/m 21 juni 2021. 

hierdoor was de Zwanenburgbaan in deze periode op momenten beperkt inzetbaar. 

• Baanonderhoud aan de Zwanenburgbaan van 31 mei t/m 21 juni 2021. 

• Baanonderhoud aan de Schiphol-Oostbaan van 12 t/m 25 juli. 

 

  

 

• Minder vaak wind uit zuidwestelijke tot westelijke richting, vaker uit noordelijke richtingen. 
• Er was sprake van een verdubbeling van het handelsverkeer van/naar Schiphol ten opzichte van het 

derde kwartaal 2020. In 2020 werd substantieel minder vliegtuigbewegingen uitgevoerd door COVID-19 
reis maatregelen in vergelijking met pre-corona. In 2021 vertoont de luchtvaart op Schiphol 
gecontroleerd herstel door verruimde mogelijkheden voor reizen.  

 
  
  
  

 
Tabel 1. Aantal melders/ meldingen 

 

 

 
Veelgestelde vraag 
 ”Waarom wordt buiten de piekmomenten soms 2 
landingsbanen en 1 startbaan of 2 startbanen en 1 
landingsbaan ingezet? 

 
Het kan voorkomen dat het verkeer zich dusdanig aanbiedt 
dat er buiten de gepubliceerde piekmomenten, momenten 
zijn waarop het verkeersaanbod niet op 1 start- en 1 
landingsbaan kan worden afgehandeld. 
Dat kan per dag verschillen. In de ‘vooruit- en terugblik 
vliegverkeer’ op de BAS website is dit als volgt 
omschreven: “het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte 
piekmomenten, periodes zijn op de dag waarin het 
verkeersaanbod dusdanig hoog is dat een tweede start- of 
landingsbaan wordt ingezet.” Het kan ook andersom, dus 
dat er een dusdanig laag verkeersaanbod is dat de inzet 
van een tweede start- of landingsbaan niet nodig is. 
Luchtverkeersleiding Nederland(LVNL) bekijkt wekelijks of 
ze de verwachte piekmomenten moet aanpassen op basis 
van het verwachte verkeersaanbod in de komende week.  
 

 
    Figuur 1. Verdeling melders per cluster 

Cluster 

Aalsmeerbaan: 

22% (2020: 20%)

Cluster 

Buitenveldertbaan: 

19% (2020: 18%)

Cluster Kaagbaan: 

24% (2020: 26%)

Cluster Polderbaan: 

22% (2020: 27%)

Cluster 

Zwanenburgbaan: 

13% (2020: 8%)

Overig & locatie 

onbekend: 1% 

(2020: 1%)

 
Cluster Aalsmeerbaan toe- /afname 

 
2021 2020 % 

 

melders  818   608  35% toename 
periodemeldingen  3.722   1.028  262% toename 

specifieke meldingen  18.176   8.322  118% toename 
algemene meldingen  333   95  251% toename 

vragen  251   143  76% toename 
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Figuur 2. Top 25 aantal melders per viercijferig postcodegebied 

Toelichting op figuur 2 

De grootste toename van het aantal melders ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar is te zien in postcodegebied 2411 

(Bodegraven). Door vaker wind uit noordelijke richtingen en meer verkeersaanbod werden de Aalsmeerbaan (36R, +754%) en 

Zwanenburgbaan (36C, +566%) vaker ingezet voor landend vliegverkeer. Meer melders uit Bodegraven dienden over dit 

landende vliegverkeer meldingen in. Niet-preferente start- en landingsbanen, zoals de Aalsmeerbaan, werden dit kwartaal vaker 

ingezet in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Van 29 maart tot 6 juli 2020 diende de Aalsmeerbaan(18L-36R) als 

vliegtuig opstelplaats. 

De grootste afname van het aantal melders is te zien in postcodegebied 1433 (Kudelstaart) door het ruim 88% minder inzetten 

van de Zwanenburgbaan (18C) voor startend vliegverkeer vanwege baanonderhoud aan de Zwanenburgbaan en minder wind uit 

voornamelijk zuidelijke richtingen. 
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Figuur 3. Aantal melders per start- en landingsbaan 

 

 

 

Figuur 4a. Aantal melders per startbaan 
 

 
 

Figuur 4b. Aantal melders per landingsbaan 
 

 

 

 
 

 

 

 

Figuur 5a. Vliegbewegingen per startbaan 
 

 
 

Figuur 5b. Vliegbewegingen per landingsbaan 
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Figuur 6. Melders per start- of landingsbaan  

 

  



  

 

 

 
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 2021 
cluster Aalsmeerbaan 3de 

 

Figuur 7. Verdeling windrichting 

 
Figuur 8. Aantal melders en meldingen per week 

 

Samengevat 
Er was sprake van een verdubbeling van het handelsverkeer van/naar Schiphol ten opzichte van het derde kwartaal 2020. In 2020 

werd substantieel minder vliegtuigbewegingen uitgevoerd door COVID-19 reis maatregelen in vergelijking met pre-corona. In 

2021 vertoont de luchtvaart op Schiphol gecontroleerd herstel door verruimde mogelijkheden voor reizen. Het aantal melders 

binnen dit cluster nam met 35% toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De grootste toename van het aantal melders 

is in postcodegebieden 2411 (Bodegraven) te zien. Door vaker wind uit noordelijke richtingen en meer verkeersaanbod werden 

de Aalsmeerbaan (36R) en Zwanenburgbaan (36C) vaker ingezet voor landend vliegverkeer. De grootste daling van het aantal 

melders is in postcodegebied 1433 (Kudelstaart) door het minder inzetten van de Zwanenburgbaan(18C) voor startend 

vliegverkeer in zuidelijke richting. 
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