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Aanleiding voor dit verslag 

Voor u ligt het verslag dat de klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren gemaakt heeft over de onder-

vonden hinder van het vliegverkeer in de gemeente Gooise Meren in het eerste kwartaal van 2018.  

Omdat de hinder van Schiphol met de groei van Schiphol gestaag toeneemt, vragen wij u dringend om meer 

dan voorheen voor de leefbaarheid van onze zo mooi gelegen gemeente op te komen. Om u daarbij behulp-

zaam te zijn, zullen wij u ieder kwartaal en één keer per jaar na het uitbrengen van de rapportages van het 

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS, het formele informatie- en klachtencentrum van Schiphol) een 

onze gemeente toegesneden verslag uitbrengen.  

Achtereenvolgens treft u aan: 

x Onze belangrijkste bevindingen met een advies over de aanpak van de hinder; 

x Een hoofdstuk over het aantal vliegbewegingen, klachten en melders met een toelichting per plaats; 

x Achtergrondinformatie, waarin wij onder meer dieper ingaan op de gevolgen van de groei van Schiphol; 

x Bijlagen met regionale en landelijke cijfers. 

 

Belangrijkste bevindingen 

Was voorheen Schiphol vooral een zaak van de landelijke overheid die zich alleen bekommerde over de ge-

luidsdruk binnen de geluidscontouren van Schiphol, tegenwoordig komen ook steeds meer gemeentebestu-

ren voor de leefomgeving in de zogenaamde buitengebieden op. 

Het aantal vliegbewegingen is dit kwartaal met 3.661 (+3,3%) toegenomen, maar het aantal personen dat één 

of meer klachten heeft ingediend is zowel landelijk (+65%) als in de gemeente Gooise Meren (+120%) rela-

tief veel sterker gestegen. Door BAS wordt dit toegeschreven aan het toenemend gebruik van de niet ge-

luidspreferente banen. Deze zijn met 2.166 vliegbewegingen (+4,5%) meer toegenomen dan de geluidsprefe-

rente banen met 1.290 (+2,1%). Vooral de groei van het aantal landingen op de Buitenveldertbaan naar 

10.901 (+130%) heeft zowel in Gooise Meren als landelijk voor veel extra overlast gezorgd. Het aantal per-

sonen dat over deze baan één of meer klachten heeft ingediend nam met 400 toe van 342 naar 742 

(+117,0%).  

Verdere groei van Schiphol zal tot meer inzet van niet geluidspreferente banen leiden en tot een on-

evenredige groei van de overlast.  
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Advies hinderaanpak 

Om aan de leefbaarheid in de wijde omgeving van Schiphol geen verdere afbreuk te doen, resp. te verbete-

ren, beveelt de Klankbordgroep de politieke partijen en het gemeentebestuur van Gooise Meren aan om zich 

al dan niet via haar vertegenwoordiging in de ORS en de landelijke politiek in te zetten voor: 

x maximale toepassing van geluidsarme landingsprocures C(ontinuing) D(ecending) A(pproach), waar-

bij vanaf grotere hoogte met minimaal motorvermogen met een constante dalingshoek op de lan-

dingsbaan wordt aangevlogen; 

x een onafhankelijk onderzoek naar de minst geluidsbelastend startprocedure, t.w N(oise) A(batement) 

D(eparture) P(rocedure) 1, 2 of anders; 

x voortzetting van het onderzoek naar de gezondheidseffecten van lawaai en uitstoot van schadelijke 

stoffen door vliegtuigmotoren en het belang van een gezond leefmilieu en welzijn hoger te waarderen 

dan groei van materiele welvaart. 

x handhaving van de limiet van 500.000 vliegbewegingen na 2020, resp. krimp van luchtvaart door: 

o het beprijzen van de schadelijk effecten van luchtvaart door het invoeren van milieuheffingen; 

o het ontmoedigen van goedkope, frequente vluchten voor recreatieve doeleinden (pretvluchten); 

o betere aansluiting op het Europese net van hogesnelheidstreinen ter vervanging van korte vluch-

ten. 

Minister Cora van Nieuwenhuizen wil al voor de zomer een advies over groei van Schiphol na 2020 van ge-

meentes, bewonersgroepen en de luchtvaartsector. Voor vragen en opmerkingen over dit verslag kunt u een 

e-mail sturen aan info@minderhindergooisemeren.nl  
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Vliegbewegingen en overlast 
Kerncijfers 

 

Muiden 
Bijna 80% van het aantal vliegbewegingen bestaat uit laagvliegend dalend verkeer richting de Buitenvel-
dertbaan. Opvallend is dat de toename van het verkeer onder 1.000 m. (+119%) veel sterker is dan de toe-
name van het dalend verkeer als geheel (+65%). Kennelijk wordt er lager aangevlogen. Het aantal klachten 
is derhalve zeer sterk gestegen van 33 naar 229 (waarvan 22 over nachtvluchten) en het aantal melders van 6 
naar 19. Het overige verkeer bestaat uit met klimvermogen hoger vliegend verkeer afkomstig van de Polder- 
en Zwanenburgbaan. 

Muiderberg 
Het geluidsprofiel is nagenoeg gelijk aan dat van 
Muiden. Bijna 79% van het aantal vliegbewegingen 
bestaat uit laagvliegend dalend verkeer richting de 
Buitenveldertbaan. De toename van het verkeer on-
der 1.000 m. is met +115% ook hier veel sterker is 
dan het dalend verkeer als geheel (+56%).  
De stijging van het aantal klachten van 14 naar 205 
(waarvan 34 over nachtvluchten) is ongeveer even 
groot als in Muiden en het aantal melders nam toe 
van 9 naar 28. Het overige verkeer bestaat uit met 
klimvermogen hoger vliegend verkeer afkomstig 
van de Polder- en Zwanenburgbaan. 

Naarden  
Ongeveer de helft van het aantal vliegbewegingen bestaat uit landend verkeer richting de Buitenveldertbaan 
en Aalsmeerbaan. Het stijgende verkeer bestaat uit met klimvermogen hoger vliegend verkeer afkomstig van 
de Polder- en Zwanenburgbaan. Ondanks een afname van het aantal vliegbewegingen is het aantal klachten 
en melders licht toegenomen. 

Bussum 
Ongeveer 80% van het aantal vliegbewegingen bestaat uit met klimvermogen vertrekkend verkeer van de 
Buitenveldert-, Aalsmeer- en Kaagbaan. Vooral de Buitenveldertbaan veroorzaakt veel overlast, omdat het 
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verkeer vanaf deze baan de minste gelegenheid heeft gehad om te klimmen. Bij de Kaagbaan heeft het ver-
keer de meeste gelegenheid om te klimmen en de Aalsmeerbaan valt hier tussen in. Het overige verkeer be-
staat uit laagvliegend dalend verkeer naar de Aalsmeer- en de Buitenveldertbaan. 
Het vertrekkende verkeer van de Kaag- en Aalsmeerbaan maakt over onze regio een S-bocht, door eerst naar 
het noordwesten te draaien en vervolgens naar het zuidoosten. Het aankomende verkeer naar deze banen 
komt uit noordoostelijke richting om na het passeren van onze regio naar het noorden te draaien. Deze twee 
S-bochten zijn het gevolg van een groot militair luchtruim, dat beperkt voor burgerluchtvaart wordt openge-
steld. Bij een herindeling van het Nederlandse luchtruim zou voorkomen kunnen worden dat dit verkeer over 
dichtbevolkt gebied geleid blijft worden.   
Het aantal vliegbewegingen is ongeveer gelijk gebleven en daarmee ook het aantal klachten en melders. 

Buurgemeenten 
Ook in nagenoeg al onze buurgemeenten is sprake van toegenomen overlast, vooral in Huizen en Weesp.  

 
Nadere details over Gooise Meren en buurgemeenten kunt u vinden in de bijlagen 1 en 2. 

 

Landelijke cijfers 
Landelijk is het aantal klachten met 67% gestegen en het aantal melders met 65%. In alle clusters is het aan-
tal melders toegenomen en de verklaringen van BAS komen er op neer dat dit het gevolg is van meer vlieg-
verkeer van en naar de niet-geluidspreferente banen. 

 

Nadere details over de landelijke vliegbewegingen en klachten kunt u vinden in de bijlagen 3 
en 4. 
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Achtergrond informatie 
Groei van Schiphol 
Het aantal vliegbewegingen van en naar Schiphol 
is de laatste jaren zeer sterk gegroeid. In het crisis-
jaar 2009 waren het nog 411.334 vliegbewegingen. 
In 2017, slechts 8 jaar later, waren dat er 512.252 
(+25%), waarvan er 494.973 onder de Alderslimiet 
van 500.000 vliegbewegingen tot 2020 vallen. Het 
einde van de groei is nog niet in zicht en omdat de 
luchtvaart de laatste jaren minder herrie zou zijn 
gaan produceren en de opening van vliegveld Lely-
stad is uitgesteld, voert de luchtvaartsector de druk 
op om de limiet van 500.000 vliegbeweging al voor 
2020 te verruimen. 
De groei van de luchtvaart op Schiphol veroorzaakt 
niet alleen meer geluidsoverlast door het toene-
mend aantal vliegbewegingen, maar ook doordat 
vliegroutes om capaciteitsredenen minder met de 
bebouwing rond Schiphol rekening kunnen gaan 
houden. Voorbeelden hiervan zijn: 

x Langere rechte aanvliegroutes waardoor over 
meer bewoond gebied wordt gevlogen om de 
stroom vliegtuigen voor de landingsbaan te 
kunnen oplijnen (vectoring); 

x Vliegverkeer op Rotterdam Airport wordt door 
het Schipholverkeer “weggedrukt” en gedwon-
gen om over bebouwd woongebied te vliegen; 

x Het toekomstige verkeer van een naar Lelystad 
moet over grote afstanden laag vliegen om niet 
met het Schipholverkeer in conflict te komen. 

Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat een toene-
mend aantal omwonenden in een steeds groter ge-
bied over overlast van Schiphol klaagt. Het is niet 
meer alleen de geluidsoverlast waarover de omwo-
nenden zich zorgen maken, maar ook de andere 
schadelijke effecten die inherent aan luchtvaart 
zijn. Hierbij is te denken aan de uitstoot van scha-
delijke stoffen, waaronder het ultrafijnstof, en de 
uitstoot van broeikasgassen. 

Economische groei mag niet ten koste van 
volksgezondheid en klimaat gaan 
Uit diverse wetenschappelijke onderzoek blijft dat 
het gevaar van ultrafijnstof waarschijnlijk veel gro-
ter is dan tot nu toe werd verwacht. Vliegtuigen sto-
ten hier grote hoeveelheden van uit. Het RIVM 
voert een groot onderzoekprogramma uit naar de 

gezondheidseffecten van ultrafijn stof rond Schip-
hol. Binnen dit programma voeren onderzoekers 
van de Universiteit Utrecht onderzoek uit naar het 
korte termijn effect van ultrafijn stof op de longen 
van kinderen. Aan dit onderzoek doen ongeveer 
200 kinderen tussen 7 en 11 jaar van twee basis-
scholen in de omgeving van Schiphol mee. Maar de 
resultaten van dit onderzoek zijn niet voor mei 
2021 te verwachten.  

Van de bevolking en het Nederlandse bedrijfsleven 
zullen grote offers worden gevraagd om de ko-
mende jaren te verduurzamen, terwijl de groeiende 
luchtvaart nagenoeg buiten schot blijft. 

Geluidsoverlast, gezondheidseffecten en het kli-
maat zijn dan ook de thema’s waarover wij ons 
grote zorgen maken. Als de economische groei die 
aan de ontwikkeling van Schiphol toegeschreven 
wordt afbreuk doet aan de volksgezondheid en het 
milieu, wordt het paard achter de wagen gespannen.  

 
 

Bovendien rijst de vraag of het uit economisch oog-
punt wel verantwoord is om onze economie nog 
meer van de achterhaalde fossiele brandstof afhan-
kelijk te maken. De Raad voor de Leefomgeving en 
Infrastructuur heeft in juli 2016 in zijn rapport 
“Mainports Voorbij” dan ook het advies gegeven 
Schiphol in onze economie een minder dominante 
rol toe te delen en ook De Nederlandsche Bank 
waarschuwt voor een te grote afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen voor onze economische ont-
wikkeling. 

Schiphol ook steeds meer zaak voor ge-
meentebesturen 
Was voorheen Schiphol vooral een zaak van de lan-
delijke overheid die zich alleen bekommerde over 
de geluidsdruk binnen de geluidscontouren van 
Schiphol, tegenwoordig komen ook steeds meer ge-
meentebesturen voor de leefomgeving in de zoge-
naamde buitengebieden op. 
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De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwkoop, 
Oudewater, Stichtse Vecht, Woerden, Alphen aan 
den Rijn, De Ronde Venen  en Gouda hebben vorig 
jaar met hun actie “Stem voor Stilte” in korte tijd 
meer dan 8.000 stemmen weten te behalen. Diverse 
gemeenten hebben zich naderhand hierbij aange-
sloten, maar Gooise Meren is hier niet bij. 

Op initiatief van de gemeente Castricum hebben de 
colleges van B&W van Castricum, Heiloo, Bergen 
en Uitgeest in een gezamenlijke brief aan de minis-
ter van Infrastructuur & Waterstaat hun verlangen 
uitgesproken dat zij gecompenseerd worden voor 
de extra nachtelijke vlieghinder die is ontstaan door 
sluiting van de oostelijke nachtelijke aanvliegroute.  
Medio maart 2018 hebben 14 gemeenten ten zuiden 
van Schiphol per brief aan minister Cora van Nieu-
wenhuizen gevraagd het aantal nachtvluchten met 
drieduizend per jaar terug te brengen naar 29.000 
starts en landingen.   

Voetafdruk Schiphol 
Het gebied waarin serieuze hinder van Schiphol 
wordt ondervonden wordt op dit moment begrensd 
door de lijn Alkmaar – Hoorn – Lelystad – Utrecht 
– Gouda – Leiden.  

De gemeente Gooise Meren is onder de drukste 
vliegroutes van Schiphol komen te liggen. 

Route sector 2 is met 27% de drukste vertrekroute 
van Schiphol en route ARTTIP is met 41% de druk-
ste aankomstroute. 

Een groot deel van dit verkeer vertrekt van of landt 
op de Buitenveldertbaan, de Aalsmeerbaan of de 
Kaagbaan en vliegt over de gemeente Gooise Me-
ren en haar buurgemeenten.  

Het dalend verkeer richting de Buitenveldertbaan 
en het stijgende verkeer afkomstig van de Buiten-
veldert- en Aalsmeerbaan veroorzaken de meeste 
overlast. Beide banen zijn zogenaamde niet-ge-
luidspreferente banen, die in principe alleen ge-
bruikt mogen worden als de geluidspreferente ba-
nen hun maximale capaciteit bereikt hebben, of als 
bijzondere omstandigheden (weersomstandighe-
den, baanonderhoud) daar aanleiding toe geven.  

Verdere groei van Schiphol leidt tot een 
onevenredige toename van de overlast  
Een eventuele verdere groei van Schiphol na 2020 
zal tot gevolg hebben dat de niet-geluidspreferente 
banen meer ingezet moeten worden. Niet alleen 
omdat de geluidspreferente banen hun maximale 
capaciteit zullen bereiken, maar ook door de opzet 
van het banenstelsel van Schiphol. Om in de lucht 
kruisend verkeer te voorkomen is een maximale in-
zet van geluidspreferente banen niet altijd moge-
lijk. Dit betekent dat verdere groei met een oneven-
redige toename van overlast gepaard zal gaan. De 
geluidswinst die met de inzet van minder lawaaie-
rige toestellen bereikt wordt, zal hiermee meer dan 
te niet gedaan worden. 

Geraadpleegde bronnen 
Voor de samenstelling van dit verslag hebben wij 
gebruik gemaakt van: 

x de kwartaalrapportages over het 1ste kwartaal 
2018, die het B(ewoners) A(anspreekpunt) 
S(chiphol) (http://www.bezoekbas.nl/)  op 29 
maart 2018 heeft uitgebracht. Dit kwartaal 
loopt niet gelijk aan het kalenderkwartaal, maar 
bestrijkt de periode van 1 november 2017 t/m 
31 januari 2018; 

x de database onderhouden door het Platform 
Vlieghinder Regio Castricum 
(https://www.vlieghinder.nl/), waarin alle 
vliegbewegingen tot een hoogte van 5.000 me-
ter van en naar Schiphol worden vastgelegd.
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Bijlage 1 Klachten en melders Gooise Meren en buurgemeenten 
 

Klachten totaal Gemeente 2018-1 2017-1 Toe-/afname 
  Muiden 229 13 216 1661,5% 
  Muiderberg 205 14 191 1364,3% 
  Naarden 10 6 4 66,7% 
  Bussum 198 207 -9 -4,3% 
  Gooise Meren 642 240 402 167,5% 
  Blaricum 30 3 27 900,0% 
  Eemnes 2 0 2   
  Hilversum 101 83 18 21,7% 
  Huizen 553 9 544 6044,4% 
  Laren 1 1 0 0,0% 
  Weesp 128 23 105 456,5% 
  Buurgemeenten 815 119 696 584,9% 
  Totaal 1.457 359 1.098 305,8% 
            
Klachten 's nachts Gemeente 2018-1 2017-1 Toe-/afname 
  Muiden 22 4 18 450,0% 
  Muiderberg 34 1 33 3300,0% 
  Naarden   0 0   
  Bussum 89 31 58 187,1% 
  Gooise Meren 145 36 109 302,8% 
  Blaricum 4 1 3 300,0% 
  Eemnes   0 0   
  Hilversum 15 13 2 15,4% 
  Huizen 28 0 28   
  Laren 1 0 1   
  Weesp 6 1 5 500,0% 
  Buurgemeenten 54 15 39 260,0% 
  Totaal 199 51 148 290,2% 
            
Melders Gemeente 2018-1 2017-1 Toe-/afname 
  Muiden 19 6 13 216,7% 
  Muiderberg 28 9 19 211,1% 
  Naarden 6 3 3 100,0% 
  Bussum 13 12 1 8,3% 
  Gooise Meren 66 30 36 120,0% 
  Blaricum 6 1 5 500,0% 
  Eemnes 1 0 1   
  Hilversum 23 14 9 64,3% 
  Huizen 10 4 6 150,0% 
  Laren 1 1 0 0,0% 
  Weesp 18 6 12 200,0% 
  Buurgemeenten 59 26 33 126,9% 
  Totaal 125 56 69 123,2% 
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 C
luster 

K
lachten (periode, specifiek en algem

een)  *)   
  

2018-1 
2017-1 

B
ij/af 

in %
 

A
alsm

eerbaan 
18.049 

10.863 
7.186 

66,2%
 

B
uitenvel-

dertbaan 
15.217 

6.393 
8.824 

138,0%
 

K
aagbaan 

2.984 
2.684 

300 
11,2%

 
P

olderbaan 
11.102 

7.558 
3.544 

46,9%
 

Zw
anenburg-

baan 
1.454 

1.678 
-224 

-13,3%
 

Totaal 
48.806 

29.176 
19.630 

67,3%
 

 
 

 
 

 
C

luster 
M

elders 
  

2018-1 
2017-1 

B
ij/af 

in %
 

A
alsm

eerbaan 
665 

371 
294 

79,2%
 

B
uitenvel-

dertbaan 
742 

342 
400 

117,0%
 

K
aagbaan 

413 
336 

77 
22,9%

 
P

olderbaan 
467 

315 
152 

48,3%
 

Zw
anenburg-

baan 
221 

158 
63 

39,9%
 

Totaal 
2.508 

1.522 
986 

64,8%
 

 *) In de kw
artaalrapportages van B

A
S w

orden de zogenaam
de veelm

el-
ders, dat zijn personen die op jaarbasis m

eer dan 500 klachten indie-
nen, niet uit de cijfers verw

ijderd. A
ls een klein aantal personen een 

zeer groot aantal klachten indient, kan dat het algem
ene beeld verteke-

nen. 
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