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Inleiding, belangrijkste bevindingen en advies hinderaanpak 

Voor u ligt het verslag dat de klankbordgroep Schiphol/A1(A6) heeft opgesteld van de onder-

vonden hinder van het Schiphol vliegverkeer in Gooise Meren gedurende het derde kwartaal 

van 2019. Net als voorgaande verslagen van de klankbordgroep beogen wij hiermee inzichte-

lijk te maken hoe het vliegverkeer boven onze gemeente zich ontwikkeld in dit kwartaal heeft 

en tot hoeveel formele klachten dit aanleiding heeft gegeven. De verslagen van de klankbord-

groep zijn gebaseerd op de data van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS, het informa-

tie- en klachtencentrum van Schiphol) en bedoeld als ondersteuning bij het behartigen van de 

belangen van de inwoners van onze gemeente waar het gaat om de bestrijding van deze over-

last. 

Belangrijkste bevindingen in dit kwartaal 

Het landelijk aantal vliegbewegingen lag dit kwartaal gelijk aan dat van het 3de kwartaal 2018. 

De niet-preferente banen zijn echter 18% meer gebruikt en de preferente banen 14% minder. 

Dit is onder meer veroorzaakt door tijdelijk beperkte inzet van de preferente Kaagbaan, waar-

door de niet-preferente Aalsmeerbaan vaker ingezet moest worden. Het landelijk aantal mel-

ders is gelijk gebleven terwijl het aantal klachten met 14% is gestegen.  

Het onder de 1.000 m laag vliegende verkeer boven Muiden en Muiderberg is in dit kwartaal 

sterk toegenomen, terwijl het totaal aantal vliegbewegingen boven Gooise Meren ten op-

zichte van het vergelijkbare kwartaal in 2018 licht is afgenomen. Dat geldt in het bijzonder 

voor Naarden. Zowel in Naarden als in Bussum was sprake van minder laag vliegend verkeer. 

Hierdoor nam in de gemeente Gooise Meren het aantal klachten met 54% en het aantal mel-

ders met 40% af. Deze afnames komen geheel voor rekening van Naarden en Bussum. Minder 

laag vliegend verkeer heeft kennelijk direct invloed op de hinderbeleving. 

Wel heeft de klankbordgroep in het afgelopen kwartaal een opvallend aantal klachten ontvan-

gen van inwoners uit Bussum over enkele zeer laag overkomende grotere toestellen. Voor-

heen werden dergelijke klachten vooral uit Muiden en Muiderberg ontvangen. Ondanks de re-

latieve afname van het laag vliegend verkeer boven Gooise Meren in het afgelopen kwartaal, 

bevestigt dit dat de toenemende drukte in het luchtruim van Schiphol de Luchtverkeersleiding 

steeds meer dwingt om de capaciteit te vergroten door het landende en stijgende vliegverkeer 

dichter achter elkaar op te lijnen. De grotere toestellen met veel ‘wake-air’ turbulentie wor-

den dan laag gehouden zodat de kleinere toestellen er met hogere snelheid overheen kunnen 

vliegen. Dit heeft een grote impact op de leefbaarheid, niet alleen in onze gemeente maar in 

de gehele Gooi en Vechtstreek en in de andere buitengebieden van Schiphol.  

Wij adviseren deze en andere inwoners altijd om hun klachten ook te registreren bij BAS ten 

behoeve van de statistieken en periodieke rapportages. Alleen zo worden deze specifieke 
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klachten zichtbaar en kunnen ze bijdragen aan de informatievoorziening daarover. Dat ge-

beurt nu nog lang niet altijd en is mogelijk een verklaring voor de beperkte informatie die BAS 

beschikbaar stelt over de aard van de klachten. 

Verdere groei van Schiphol zal onherroepelijk tot meer inzet van de start- en landingsbanen 

leiden die relatief meer hinder veroorzaken en tot langer en lager aanvliegen van het da-

lende verkeer. De overlast in onze gemeente en andere buitengebieden van Schiphol zal dus 

onevenredig aan de groei van het luchtverkeer toenemen en de onder druk staande lucht-

kwaliteit in de Randstad verder verslechteren. 

Advies hinderaanpak 

Om aan de leefbaarheid in de wijde omgeving van Schiphol geen verdere afbreuk te doen, 

resp. te verbeteren, beveelt de Klankbordgroep het gemeentebestuur van Gooise Meren en 

de lokale politieke partijen aan om zich respectievelijk via haar vertegenwoordiging in de ORS 

en de landelijke politiek in te zetten voor: 

 maximale toepassing van de geluidsarme landingsprocedure C(ontinuing) D(ecending) 

A(pproach), waarbij vanaf grotere hoogte met minimaal motorvermogen en constante da-

lingshoek wordt aangevlogen; 

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

A(batement) D(eparture) P(rocedure) 1 of 2 of andere, zoals de zogenaamde C(ontinuous) 

C(limb) O(peration), waarbij het vliegtuig in één rechte lijn naar de kruishoogte klimt; 

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

schadelijke stoffen door vliegtuigmotoren en het belang van een gezond leefmilieu en wel-

zijn hoger te waarderen dan groei van materiele welvaart; 

 handhaving van de limiet van 500.000 vliegbewegingen na 2020, resp. krimp van lucht-

vaart, door: 

 het beprijzen van de schadelijk effecten van luchtvaart door het invoeren van milieuhef-

fingen; 

 het ontmoedigen van goedkope, frequente vluchten voor recreatieve doeleinden (pret-

vluchten); 

 betere aansluiting op het Europese net van hogesnelheidstreinen ter vervanging van 

korte vluchten. 

Voor vragen over dit verslag kunt u een e-mail sturen aan info@minderhindergooisemeren.nl  

mailto:info@minderhindergooisemeren.n
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Vliegbewegingen en overlast 

Kerncijfers 

 

Muiden 

Het aantal landingen op de Buitenveldertbaan lag als 
gevolg van meer wind uit westelijke richtingen 25% 
hoger dan in het 3de kwartaal 2018, waardoor het 
aantal vliegbewegingen onder de 1.000 m hoogte met 
965 is toegenomen tot 4.151 (+30%). Het verkeer van 
en naar andere banen nam iets meer af, waardoor het 
totaal aantal vliegbewegingen over Muiden licht 
daalde. Het aantal melders van klachten is echter na-
genoeg gelijk gebleven (20) en het aantal klachten 
steeg licht naar 238 (+8%).  

Muiderberg 

Het geluidsprofiel van Muiderberg is vergelijkbaar met dat van Muiden. Ook hier nam het aantal vliegbewe-
gingen onder de 1.000 m toe en wel met 610 naar 2.414 (+34%). Ook in deze plaats bleef het aantal melders 
gelijk (15) en was er sprake van een lichte toename van klachten tot 55. Het totaal aantal vliegbewegingen 
daalde licht tot 16.071. 

Naarden  

Het totaal aantal vliegbewegingen over Naarden lag met 10.069 29% lager dan in het 3de kwartaal 2018 
(14.097). Vooral het verkeer tussen de 1.000 – 2.000 m nam met 38% sterk af. Dit betreft voornamelijk het 
dalende verkeer naar Kaag- en Aalsmeerbaan, dat aanzienlijk minder was dan in het 3de kwartaal 2018. Het 
totaal aantal klachten uit Naarden daalde daardoor met 53% tot 145 en het aantal melders met 39% tot 16. 

Bussum 

Ook in Bussum lag het totaal aantal vliegbewegingen van 12.192 op een lager niveau dan in het 3de kwartaal 
2018, maar hier bedroeg de afname slechts 6%. Ook in deze plaats was de afname van het aantal vliegbewe-
gingen tussen 1.000 – 2.000 m als gevolg van minder landend verkeer naar Kaag- en Aalsmeerbaan het grootst 
(-28%).  Het aantal starts vanaf de Buitenveldertbaan, dat de meeste geluidsoverlast geeft, lag met 1.590 63% 
lager dan het derde kwartaal 2018. Ondanks een verdubbeling van het aantal starts van de Aalsmeerbaan 
daalde het aantal melders tot 20 (-66%) en het aantal klachten tot 146 (-79%).   
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Buurgemeenten 

Het totaal aantal klachten nam in onze buurgemeenten toe tot 1.582 (+15%). In Hilversum was de toename 
het sterkst (+120%), terwijl in Huizen en Weesp het aantal klachten sterk daalde. Het aantal melders nam af 
tot 139 (- 4%), maar In Hilversum nam het aantal melders met 54 toe tot 76 (+41%). In Huizen, Laren en 
Weesp namen deze aantallen sterk af. De sterkte toenames in Hilversum zijn toe te schrijven aan een verdub-
beling van het aantal starts vanaf de Aalsmeerbaan van 7.853 naar 16.076. Een zeer groot deel van dit star-
tende verkeer gaat over Hilversum en is ook goed hoorbaar in Bussum. 

Nadere details over Gooise Meren en buurgemeenten kunt u vinden in de bijlagen 1 t/m 3. 

Landelijke cijfers 

Landelijk is het aantal klachten met 14% gestegen (Gooise Meren -54%), terwijl het aantal melders gelijk ge-
bleven is (Gooise Meren -40%). Het totaal aantal vliegbewegingen in het 3de kwartaal van 2019 was met 
138.136 even hoog als in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De niet-preferente banen zijn 18% vaker ingezet en 
de preferente banen 14% minder. BAS schrijft dit toe aan het vaker inzetten van de niet geluidspreferente 
Aalsmeerbaan, omdat de geluidspreferente Kaagbaan beperkt inzetbaar is geweest. 

Het aantal melders en klachten uit het cluster Aalsmeerbaan is daarom sterk toegenomen. Ondanks een sub-
stantieel minder gebruik van de Kaagbaan (63% minder landingen en 5% minder starts) was ook in het cluster 
Kaagbaan sprake van meer melders en klachten. Volgens BAS kwam dit door een toename van het vliegver-
keer van en naar de Aalsmeerbaan dat(deels) ook over het cluster Kaagbaan geleid werd. 

Nadere details over de landelijke vliegbewegingen en klachten treft u aan in de bijlagen 4 en 5. 

Geraadpleegde bronnen 

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

 de kwartaalrapportages over het 3de kwartaal 2019, die het B(ewoners) A(anspreekpunt) S(chiphol) 
(http://www.bezoekbas.nl) op 10 september 2019 heeft uitgebracht. Dit kwartaal loopt niet gelijk aan het 
kalenderkwartaal, maar bestrijkt de periode van 1 mei t/m 31 juli 2019; 

 de database onderhouden door het Platform Vlieghinder Regio Castricum ( https://www.vlieghinder.nl/), 
waarin de vliegbewegingen tot een hoogte van 4.500 meter van en naar Schiphol worden vastgelegd. Deze 
database bevat echter alleen de vluchtgegevens van vliegtuigen met een ADSB transponder (ongeveer 
80% van het totaal). De werkelijke aantallen vliegbewegingen tot 4.500 meter zijn dus hoger. 

http://www.bezoekbas.nl/
https://www.vlieghinder.nl/
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Bijlage 1 Klachten en melders Gooise Meren en buurgemeenten 

Klachten totaal Gemeente 2019-3 2018-3 Toe-/afname 

 Muiden 238 220 18 8,2% 

 Muiderberg 55 46 9 19,6% 

 Naarden 145 306 -161 -52,6% 

 Bussum 146 699 -553 -79,1% 

 Gooise Meren 584 1.271 -687 -54,1% 

 Blaricum 20 23 -3 -13,0% 

 Eemnes 1 1 0 0,0% 

 Hilversum 718 326 392 120,2% 

 Huizen 710 875 -165 -18,9% 

 Laren 69 41 28 68,3% 

 Weesp 64 112 -48 -42,9% 

 Buurgemeenten 1.582 1.378 204 14,8% 

 Totaal 2.166 2.649 -483 -18,2% 

      

Klachten 's nachts Gemeente 2019-3 2018-3 Toe-/afname 

 Muiden 12 26 -14 -53,8% 

 Muiderberg 7 5 2 40,0% 

 Naarden 15 35 -20 -57,1% 

 Bussum 19 69 -50 -72,5% 

 Gooise Meren 53 135 -82 -60,7% 

 Blaricum 6 7 -1 -14,3% 

 Eemnes  1 -1 -100,0% 

 Hilversum 120 85 35 41,2% 

 Huizen 34 48 -14 -29,2% 

 Laren 5 1 4 400,0% 

 Weesp 1 3 -2 -66,7% 

 Buurgemeenten 166 145 21 14,5% 

 Totaal 219 280 -61 -21,8% 

      

Melders Gemeente 2019-3 2018-3 Toe-/afname 

 Muiden 20 19 1 5,3% 

 Muiderberg 15 15 0 0,0% 

 Naarden 16 26 -10 -38,5% 

 Bussum 20 58 -38 -65,5% 

 Gooise Meren 71 118 -47 -39,8% 

 Blaricum 7 8 -1 -12,5% 

 Eemnes 1 1 0 0,0% 

 Hilversum 76 54 22 40,7% 

 Huizen 31 44 -13 -29,5% 

 Laren 10 14 -4 -28,6% 

 Weesp 14 23 -9 -39,1% 

 Buurgemeenten 139 144 -5 -3,5% 

 Totaal 210 262 -52 -19,8% 
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Bijlage 2 Vliegbewegingen Gooise Meren 3de kwartaal 2019 versus 3de kwartaal 2018 tot 4,5 km hoogte 
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Bijlage 3a Geluidsprofiel Muiden 
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Bijlage 3b Geluidsprofiel Muiderberg 
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Bijlage 3c Geluidsprofiel Naarden 
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Bijlage 3d Geluidsprofiel Bussum 
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Bijlage 4 Landelijke cijfers over klachten en melders 

Cluster Klachten (periode, specifiek en algemeen) 

  2019-3 2018-3 Bij/af in % 

Aalsmeerbaan 28.873 20.399 8.474 41,5% 

Buitenvederbaan 12.233 21.680 -9.447 -43,6% 

Kaagbaan 17.305 8.934 8.371 93,7% 

Polderbaan 23.824 22.195 1.629 7,3% 
Zwanenburg-
baan 14.106 11.039 3.067 27,8% 

Totaal 96.341 84.247 12.094 14,4% 

     

Cluster Melders 

  2019-3 2018-3 Bij/af in % 

Aalsmeerbaan 2.382 1.777 605 34,0% 

Buitenvederbaan 995 1.470 -475 -32,3% 

Kaagbaan 1.470 1.246 224 18,0% 

Polderbaan 1.181 1.232 -51 -4,1% 
Zwanenburg-
baan 644 937 -293 -31,3% 

Totaal 6.672 6.662 10 0,2% 

 

Toelichting: 

Niet iedereen die overlast ondervindt laat zijn of haar klachten bij BAS re-
gistreren. De website van BAS met verplichte registratie kan een obstakel 
zijn. 

In de kwartaalrapportages van BAS worden de zogenaamde veelmelders, 
dat zijn personen die op jaarbasis meer dan 500 klachten indienen, niet uit 
de cijfers verwijderd. Als een klein aantal personen een zeer groot aantal 
klachten indient, kan dat het algemene beeld vertekenen. 

 Melders per start- of landingsbaan 
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Bijlage 5 Vliegbewegingen van en naar Schiphol 3de kwartaal 2019 en 3de kwartaal 2018 

De geel gearceerde aantallen hebben betrekking op de meeste gehinderde plaatsen genoemd in de rechter kolom. 

15

 

 

 

  2019-3 in % 2018-3 in % Toe-afname 

Geluids-preferent 65.656 47,5% 76.692 55,2% -11.036 -14,4% 

Niet-preferent 71.985 52,1% 60.892 43,8% 11.093 18,2% 

Helikopters 522 0,4% 1.366 1,0% -844 -61,8% 

Totaal 138.163 100,0% 138.950 100% -787 -0,6% 

              

 

 


