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Beste omwonende van Schiphol,
Jaarlijks voert Amsterdam Airport Schiphol onderhoud uit aan start- en landingsbanen.
Onderhoud aan het banenstelsel op Schiphol is essentieel om de veiligheid te
waarborgen en onverwachte storingen te voorkomen. Zo heeft u wellicht in de media
vernomen dat we onlangs werkzaamheden hebben uitgevoerd bij de Kaagbaan
om de doorstroming van verkeer op de taxibanen te verbeteren.
Zondag 10 maart gaan we van start met groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan,
voor een periode van 6 weken. Hierbij vernieuwen we het asfalt en vervangen we
de baanverlichting door duurzame LED-verlichting.
Het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan kan leiden tot meer of juist minder
geluidshinder dan gebruikelijk. Mocht u hierdoor meer geluidshinder ervaren, dan vinden
we dat vervelend. We willen met deze brief graag duidelijk maken waardoor dit komt.
Ook leest u in deze brief waar u terecht kunt voor meer informatie en met vragen.
Preferentieel baangebruik
Om geluidshinder te beperken zetten we de start- en landingsbanen op Schiphol in
volgens het geluidspreferentieel baangebruiksysteem. Dit systeem houdt in dat we
bij voorkeur de banen gebruiken die de minste hinder opleveren voor omwonenden en
we vliegbewegingen over dichtbevolkte gebieden zoveel mogelijk vermijden. Dit doen
we volgens een vaste voorkeursvolgorde van in te zetten start- en landingsbanen,
ook wel baanpreferentievolgorde genaamd.
Groot onderhoud Zwanenburgbaan:
Zwanenburgbaan: wat betekent dit voor u?
u?
De Zwanenburgbaan is van zondag 10 maart tot en met zondag 21 april niet beschikbaar
voor het vliegverkeer. Gevolg hiervan is dat zo’n 200 vliegbewegingen per dag zich
verplaatsen naar andere banen, volgens een aangepaste baanpreferentievolgorde.
Zo zal het vliegverkeer, afhankelijk van de weersomstandigheden, tijdens de
werkzaamheden vooral vaker de vliegroutes van de Buitenveldertbaan gebruiken.
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Gebruik Aalsmeerbaan in de nachtelijke uren
In zeer uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat vliegtuigen in de nachtelijke uren
de Aalsmeerbaan gebruiken. Met de gemeente Aalsmeer en bewonersverenigingen
hebben we afgesproken dat we de Aalsmeerbaan uitsluitend inzetten als de Kaagbaan
niet beschikbaar is. We verwachten dat het gebruik van de Aalsmeerbaan in de nacht niet
vaker nodig zal zijn dan 1 of 2 nachten in de gehele onderhoudsperiode van 6 weken.
Niet langer dan strikt noodzakelijk
Hoewel we de hinder helaas niet kunnen wegnemen, doen we er wel alles aan om de
hinder tijdens de werkzaamheden te beperken. Zo werken we dag en nacht. Ook voeren
we werkzaamheden aan de baan en de verlichting waar mogelijk gelijktijdig uit, zodat
de Zwanenburgbaan niet langer dan strikt noodzakelijk buiten gebruik is. Bij het plannen
van het groot onderhoud hebben we bovendien rekening gehouden met het
zomerseizoen. Daarom voeren we de werkzaamheden zo vroeg mogelijk in het jaar uit.
Samen met de omgeving
Bij het opstellen van de onderhoudsplanning hebben we de wensen van partijen uit de
omgeving meegenomen, zoals de betrokken gemeentes, de Omgevingsraad Schiphol en
Luchtverkeersleiding Nederland. Voor het afwijkend baangebruik heeft het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat een ontheffing verleend.
Blijf op de hoogte van baanonderhoud door het jaar heen
We informeren omwonenden voornamelijk over baanonderhoud en afwijkend
baangebruik via advertenties in de lokale kranten en via de website van het Bewoners
Aanspreekpunt Schiphol (BAS). Omdat we u graag ook extra informatie op maat bieden,
rechtstreeks in uw mailbox, introduceren we dit voorjaar een e-mailnotificatie.
Wilt u per e-mail op de hoogte blijven van de voortgang van baanonderhoud door
het jaar heen, afwijkend baangebruik en ander voor u relevant nieuws? Geef dan uw
e-mailadres en enkele aanvullende gegevens door via: www.schiphol.nl/onderhoud
Uiteraard gaan we zorgvuldig met uw gegevens om.
Meer informatie
Voor meer informatie en met vragen over het vliegverkeer en baangebruik tijdens
de werkzaamheden neemt u contact op met BAS.

Dit kan via telefoonnummer: 020 601 5555. Of raadpleeg: www.bezoekbas.nl
Hier vindt u tevens een overzicht van het banenstelsel op Schiphol en nadere uitleg over
de baanpreferentievolgorde tijdens het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan.
Met vriendelijke groet,
Birgit Otto
Operationeel Directeur Schiphol

