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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 Polderbaan. In deze rapportage 
wordt gekeken naar het verloop van het aantal melders en meldingen binnen dit cluster. Daarnaast wordt bij de rubriek 
“veelgestelde vragen” achtergrondinformatie gegeven over het afwijken van sommige vluchten vanaf de Polderbaan (36L) bij 
slecht weer.  

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 vragen 
Een veelgestelde vraag uit dit cluster: 
“Waarom wijken sommige vluchten bij slecht weer af 
van een vertrekroute vanaf de Polderbaan (36L)? 
Afhankelijk van de bestemming van een 
vertrekkende vlucht vanaf Schiphol krijgt de piloot 

een vertrekroute toegewezen. Vanaf een startbaan 
zijn er daarom standaard vertrekroutes in meerdere 
(vijf of soms zes) richtingen. Het kan voorkomen dat 
op de geplande vertrekroute sprake is van slecht 
weer, zoals een zware regen- of onweersbui. Dit 
slechte weer kan een veilige vluchtuitvoering 
belemmeren. Daarom kan de piloot bij de 
verkeersleider toestemming vragen om een andere 
koers te volgen. Als er meerdere vluchten achter 
elkaar om een andere route vragen vanwege het 
weer, kan een verkeersleider ook preventief 
besluiten volgende vluchten met deze specifieke 
vertrekroute een andere route aan te bieden. 
Vluchten vanaf dezelfde baan op een andere 
vertrekroute, waarbij de buien niet op de route 
liggen, kunnen hun geplande route meestal wel 
vervolgen. Dit geldt ook voor andere banen.” 

       Figuur 1. Verdeling melders per cluster  
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22% (2020: 20%)
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onbekend: 1% 

(2020: 1%)

 
Cluster Polderbaan toe- /afname 

 
2021 2020 % 

 

melders  820   811  1% toename 
periodemeldingen  3.840   1.693  127% toename 

specifieke meldingen  11.254   5.657  99% toename 
algemene meldingen  288   73  295% toename 

vragen  151   112  35% 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 is in postcodegebied 1852 (Heiloo) naar verwachting vanwege het 371% meer 

inzetten van de Zwanenburgbaan(18C) en het 26% meer inzetten van de Polderbaan(18R) voor landend vliegverkeer. Ook 

postcodegebied 1851 (Heiloo) vertoont een stijging in het aantal melders. Dit als gevolg van een toename van het vliegverkeer 

naar Schiphol en vaker wind uit zuid tot zuidoostelijke richtingen. Bij meer verkeersaanbod van landend vliegverkeer richting de 

Polderbaan(18R) of Zwanenburgbaan(18C) wordt er noordelijker opgelijnd, waarbij dit naderende vliegverkeer ook over Heiloo 

kan vliegen. 

Het aantal melders uit postcodegebied 2024 (Haarlem) laat de grootste afname zien, mogelijk doordat minder startend 

vliegverkeer vanaf de Polderbaan (36L) en landend vliegverkeer richting de Polderbaan (18R) over dit postcodegebied vloog.  

 

 

 

 

 

grootste toename

grootste afname

0 10 20 30 40 50 60

postcodes 1851 uit Heiloo

postcodes 1852 uit Heiloo

postcodes 1911 uit Uitgeest

postcodes 1901 uit Castricum

postcodes 1566 uit Assendelft

postcodes 1906 uit Castricum

postcodes 1902 uit Castricum

postcodes 2064 uit Spaarndam

postcodes 1921 uit Akersloot

postcodes 1991 uit Velserbroek

postcodes 1551 uit Westzaan

postcodes 1935 uit Egmond-Binnen

postcodes 1985 uit Driehuis NH

postcodes 1531 uit Wormer

postcodes 1567 uit Assendelft

postcodes 1544 uit Zaandijk

postcodes 1561 uit Krommenie

postcodes 1521 uit Wormerveer

postcodes 1861 uit Bergen (NH)

postcodes 1981 uit Velsen-Zuid

postcodes 1541 uit Koog aan de Zaan

postcodes 1165 uit Halfweg

postcodes 1967 uit Heemskerk

postcodes 2063 uit Spaarndam gem.…

postcodes 2071 uit Santpoort-Noord

postcodes 2024 uit Haarlem

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

1
4
1

derde kwartaal 2020

derde kwartaal 2021

aantal melders



  

 

 

 
Pagina 3 

 

- 

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 Polderbaan 3de 

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 
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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 1% toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het aantal starts vanaf de Polderbaan (36L) 

nam met 102% toe door vaker wind uit voornamelijk noordelijke richtingen en een substantiële toename van het vliegverkeer 

van/naar Schiphol. Ook het aantal landingen op de Polderbaan (18R) en Zwanenburgbaan (18C) steeg. Hierdoor nam het aantal 

melders uit Heiloo het meest toe. Het aantal melders uit postcodegebied 2024 (Haarlem) vertoont de grootste afname.  
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