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afhandelt en daarbij niet aIleen de veiligbeid
in de gaten boudt, maar ook capaciteit en
milieu. VEM beet dat bij de lucbtverkeerslei.
ders: Veiligbeid, Efficiency en Milieu. "Hel
is een uitdaging om die drie zaken in balans
te bouden", zef!.. Tt7NT -"",nrtivriprtipr M"r

jolein Wenting.
De verkeersleiders bebben "speelruimte"

nodig om te kunnen werken. Ze bebben al
moeite genoeg om binnen de normen van de
gewijzigde iucbtvaartwet te blijven, laat
staan dat ze omwonenden die de wet niet
streng genoeg vinden belemaal tevreden
kunnen stellen. "Scbipbol is de meest ge
reglementeerde lucbtbaven ter wereld"
zegt Kroese. De KIM en de iucbtbaven
Scbipbol zeggen bet ook. De bandbavings-
dienst van de Inspectie Verkeer en Water-
staat constateerde, in zijn eerste voortgangs-
rapportage over de periode vanaf de openin.r

7.000 voet, 'level 70', dan wordt de begelei- van de nieuwe Polderbaan op 20 februari tot
ding overgedragen aan de afdeling Ap- aan 1 mei van ditjaar, een groot aanta1 over-
proach, dat in het geval van Schiphol een schrijdingen door vooral nachtelijke vluch-
luchtcirkel met een middellijn van ongeveer ten. "De normen voor de nacht zijn zo streng
zestig kilometer beheert, het zogenoemde dat zelfs het kleinste foutje al tot een over- I
~aderings- en vertrekgebied. Is het toestel in treding kan leiden", stelt verkeersleider
het zicht van de verkeerstoren, dan neemt Erik Smink, op wiens computer alle over-
die de kist over. "Dat overdragen is een schrijdingen binnen komen bliepen.
kwestie van bellen", zegt verkeersleider Be- De geluidsnormen kunnen tor "vreemde
ringer. "Zodra een vliegtuig de grens tussen situaties" leiden. Zoals een overtreding van
twee luchtruimgebieden bereikt, zeggen wij de norm dat noordelijk verkeer 's nachts a1-
tegen de cockpit: neem contact op met Ap- leen de luchtverkeersweg vanuit het oosten
proach." Er is, zo liet L VNL-directeur Kroese mag binnen gaan, terwijl een route recht-

-gisteren in deze krant weten, de komende streeks vanuit het noorden niet aIleen snel-
vijftien jaar nog geen technologie beschik- ler is, maar ook minder geluid veroorzaakt. I

baar, en zeker geen overeenstemming daar- " Wij bespreken dit nu met de handhavings-
over, die starts en landingen volautomatisch dienst." Tot bijna "grappige" situaties leidt

ook de sttikte scheiding tussen dag- en
-nachtvluchten. Die maakt dat, als een toestel

om wat voor reden ook om een mil1uut v6or-
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...L L£L L..~_LL f ..&_,-,,_L~ andere baan moet worden gedirigeerd. "Dat
doen wij dus niet", zegt Smink. "Het zou
van de gekke zijn als we dat toestel eerst een
rondje boven Amsterdam laten vliegen." En

-dus landen deze toestellen en klil1ken er ver-
~ volgens drie piepjes op de computer voor

even zovele overtredingen van de Lucht-
vaartwet. "Deze wet heeft een nadere uit-
werkingnodig", zegt Smink. En soms gaat

t er iets fout door "onwennigheid". Een week
na de opening van de Polderbaan liet een

".. .." ..~-..vv ~. ..£-'.- verkeersleider tijdens de nachtdienst de toe-
stellen vertrekken volgens het dagschema.
"Hij had niet in de gaten dat er andere gege-
vens moesten worden ingevoerd." Het ge-
volg was een groot aantal overschrijdingen
van de milieuregels. Smink: "We hebben dat
onmiddellijk hersteld. Er zijn overal plak-
kertjes aangebracht met waarschuwingen."

~ LVNL werkt, zo stelt een brochure, met de
, "meest geavanceerde" systemen, en daar-

mee kan de organisatie, een zelfstandig be-
stuursorgaan, "het hoogste aantal vliegtuig-
bewegingen per uur afhandelen in Europa,
met een minimum aan vertragingen en hin-

, der". Maar het blijft ..mensenwerk".


