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AMSTERDAM -Amsterdam Osdorp lijkt wei-
nig last te hebben van Schiphol. De bewoners
zijn blijkbaar ook niet bang dat dat spoedig
zal veranderen. Er was gisteren tijdens de
koopavond op hetOsdorpplein tenminste op-
vallend weinig belangstelling voor het infor-
matieteam van de luchthaven Schiphol en de
Luchtverkeersleiding Nederland. Als iemand
al bleef staan, was het vooral uit nieuwsgie-
righeid wat die witte auto van het GVB met
Schiphol-stickers te betekenen had.En zo
werd de eerste voorlichtingsbijeenkomst van
het team in Amsterdam een rustig avondje.
Geen opgeheven vuisten, verhitte koppen of
scheldpartijen over ontoelaatbare herrie.

"De overlast wordt zelfs minder,.. zegt Rob de
Bruin, die het tafereel vanaf een stenen muur-
tje aankijkt. Hijze1f is nog nooit 's ochtend
wakker geworden 'van overvliegend geraas.
Ook niet nu de vliegtuigen een uur eerder
overkomen en het niet vanafzeven, maarvan-
af zes uur ba! is in de lucht. De Bruin woont
vierjaar in Osdorp en heeft nog nooit geer-
gerd naar de telefoon gegrepen om een klacht
in te cfienen. "Ik heb ooknog no()it een ge-
sprek hoeven te onderbreken vanwege ge-
luidsoverlast. Sinds mensenheugenis wor~t
hiergevlogen. Hethoortmisschienwelbijhet
leefpatroon in Amsterdam. Ik ben er in elk ge-
val mee opgegroeid en weet niet beter...

Het informatieteam is sinds juni op tour-
nee, vertelt Marjolein Wenting, en het Os-
dorpplein is de ze\Tende standplaats die de
voorlichters aandoen. "Op de plekken waar de
Polderbaan 1i1inder overlast geeft, hebben
mensen natuurlijk ook mindervragen...

Vanaf 1 juli is de Zwanenburgbaan tijdelijk
niet meer in gebruik en vertrekken de machi-
nes van de Polderbaan. Om aan de extra be-
hoefte aan capaciteit te voldoen gaat het
luchtruim sindskort een uur eerder open. Een
uur dat geldt als nachtelijk uur en daarom bij
de afrekening vandehoeveelheid geluidshin-
der tienvoudig telt. 1 novembergaat de Zwa-
nenburgbaan weer open, maar daar zal Os-
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dorp volgens Wenting geen extra overlast aan
overhouden. "Het enige negatieve voorOs-
dorp is dat uur eerder in de ochtend. De vlieg-
tuigen komenjuistin dat uur bovendien wat
dichter bij het stadsdeellangs...

De tienjarige Dina staat met haar evenoude
vriendin Soumia en haar negenjarige broertje
Sabri over een boekje gebogen dat ze van de
Schiphol-mevrouw mee mogen nemen. Het is
geschreven voor kinderen en het gaat over al-
les wat met vliegen en Schiphol te maken
heeft. "Goed voor een spreekbeurt. want dan
weet je meteen alles. ..vindt Soumia.

Soumia en Sabri weten wat vliegen is. Om
de twee jaar gaan ze met het vliegtuig naar
Marokko. Voor vijf personen kost dat maar
duizend euro. weet Sabri. Dina vindt de licht-
jes in hetdonker het mooist. vooral als ze
langs de Eiffeltoren komen. Haar broer wordt
thuis wel eens wakker van de herrie. maar
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echt last ervan heeft hij niet.En als hijmoest
kiezen tussen de luchtr.eisjesmet zijn vader
en moeder of een stil en rustig Osdorp. kiest
hij voor het e:erste. Dit voor de voorlichters so-
ciaal wenselijke antwoord wordt beloond met
een zakje snoepgoedvliegtuigjes.

Trtius Smit en haar zoonJohn Geus houden
hetwat snellervoorgezien. Smit: ..We hebben
altijd vliegtuigen over ons heen gekregen.
Met die nieuwe baan is het voor ons even wat
rustiger geworden. Je kunt Schiphol wel slui'
ten. maar wat moet je dan met al die mensen
die er werken? Ik ken er alleeri uit mijn kenis.
senkring al een paar. Bovendien zijn we zelfdeze zomer naar Griekenland gevlogen. "

Zoonlief is wat kritischer: ..Ze staan hier
niet voor niets." zegt hij met een hoofdknik
naar de rijdende infobalie. ..Schiphol heeft ie-
ker weer wat uit te leggen. Misschien hebbenze wel weer een rekenfout gemaakt. "


