van de woningbouw kunnen blijven
draaienen voor hetmilieuschijnthet
ook een opsteker te zijn.
Wat dit compromis vQor het gebied
buften de geluidszone betekent, mag
inmiddels bekendzijn. Overdrevenof
niet, boze burgers in Castricum, vijfentwintig kilometertennoorden van
bouwverkeer.
de Polderbaan, verzekeren dat ze 'de
Terwijl Schiphol mag groeien en de vliegtuigen vanuit hun tuinstoel kunnaburige gemeentendoorgaanmet nen aanraken' en uit angst dat 'de
hetbouwenvanhuizen,heeftdeover- Boeings elke minuut op het dak lanheid plechtig beloofd dat het geluid den', een veilig heenkomen in de kelvan onzenationale luchthaven niet der zoeken. De burgemeester van het
meermensenuitde slaapzalhouden. aanpalende dorp Uitgeest heeft voor wijk van Hoofddorp telt 6850 woningen. die in 2005 klaar moeten zijn.
Evenalsindeaanpalende Vinex-lokatie Getsewoud te Nieuw-Vennep. 5900
woningen. wordt het geluid van landendevliegtuigen op de nabijgelegen
Kaagbaan nu nog overstemd door

Mogedit deleek ongeloofwaardigin
de oren klinken; Den Haagheeft een
tijdje gele4ena~polderendeeningenieuzeoplbss'ingbedacht.
Hoehet:konijn uit de Haagsehoedis

gesteld dePolderbaan om te dopen in
'Uitgeesterbaan'. Hij heeft voorlopig
te horen gekregen dat hij niet moet

zeuren. Net alsAmsterdam, Zaandijk,
Wormerveer, Heemskerk, Beverwijk,
getoverd,vaIteenvoudiguitteleggen. Velsen-Noord ofVelserbroek ligt zijn
Neemeenstafkaartvan Schiphol en gemeente buiten de geluidszone.
eenviltstift. Teken een gebiedrond Daarbinnen mogen bewoners sprestart- en landingsbanen,waarvan u ken van 'ernstige hinder', daarbuiten
verondersteltdat de decibellendaar is enkel sprake van 'hinder'. En dat telt

wel erg hard klinken. Noem dat ge- niet.
bied.geluidszone'.Bepaaldatdaarniet
magwordengebouwd.endatdaarhet z o zal het ook de bewoners van de
nieuwbouwwijken
in de Haarvliegtuiggeluid niet niag toenemen.
Daarna kunt u zichzelf feliciteren. lemmermeer vergaan. Voorlopig zijn
Schipholisgelukkig..debetonmolens ze druk in de weer met het opleuken
,

idee fixe leidtertoe datde slaapkamers
aan de ene kant van de straat gelsoleerd worden, terwijl de andere kant
van de straat het nakijken heeft -sorry, mevrouw, net over de grens.
En dat terwijl de mate "van geluidsoverlast bij uitstekindividueel wordt
bepaald, zegt Baksteen. 'De een heeft
sneller last dan de ander.' Den Haag
moeteenkeuzemaken, vindthij. Wie
besluit dat Schiphol mag groeien,
moet ook de consequenties onder

van de nieuwe aanwinst -'u moest
eens weten hoe blij ik ben dat ik weg
ben uitde Bijlmer' .Maarwat als straks
de eettafel eindelijk de juiste plek
heeft gevonden, de tuinverlichting
werkt en de oprijlaan van kleurige
siertegels is voorzien ? Als bovendien
dehandige en hulpvaardige buurman
in zijn eigen huis maar aan het boren
blfjft en de school en de winkels toch

net ietsverder liggendan gedacht?Als,
kortom, het nieuwtje van het 'wonen
in de polder' ervan af is? Dan klinken
de overvliegende Boeings, DC-IO'S of
'Den
Haag
moet
uitgaan
Fokker-70's wellicht eenstuk harder
van
het
gegeven
eniseen telefoontjenaar020-60I5555,
Klachtenlijn Schiphol, snel gemaakt
dat vliegtuigen
geluid
Het onbehagen zal welwillend woimaken'
den aanhoord, genotee~d en gerubriceerd. Er zal statistiekop worden losogen zien. Hij adviseert Den Haag 1:lit
gelaten, demediazullen uitI:Ukkenen
er zullen kamervragen worden ge- te gaan van het gegeven dat 'vliegtl ligen geluid maken', en dat 'bewoneTS
steld. De uitkomst staat bij voorbaat
vast: dewoningen liggenniet in de ge- in de buurt van een luchthaven daar
last van kunnen hebben' .
luidszone. Met andere woorden: we!
De mensen met de meesteoverlast Z(JU
hinder, geen emstige hinder. En, we
vervangende woonruimte kunru ~n
zeiden het a!, dat telt niet
worden aangeboden, of een financi le'Het is alsofje in een hoekjevan je tuin
het onkruid wiedt,' zegt PvdA-kamer - le compensatie. 'Dat helpt veel bet er
lid Diederik Samsom, 'en dan zegt: z6, dan papieren geluidszones, handhlavingspuntenofmeetkastjes.'Nabij Ide
dat zieter prachtig uit, terwijl achter
luchthaven van Boston, vertelt Bakje rug debrandnetels tot schoudersteen, betalen bewoners minder onhoogte groeien.' Hij wil dat de 'kulroerendgoedbelasting. Voor somn .linorm' van de geluidszone opde helgen aanleiding er juist heen te V(~r"
ling gaat Jekan klagers die toevallig
buiten dat gebied wonen toch moeilijk helem.1.11in de kou laten staan.
'Misschien moeten we denken aan
een betere spreiding,' oppert hij. 'Wat
meervliegtuigen over Amsterdam en
wat minder over Castricum:' Zijn
VVD-collega Paul de Krom adviseert
hem de suggestiete bewaren tot 2005,
zoals de afspraak is. Dan ligt er een advies van de colrimissie-Eversdijk en
wordthet nieuwe stelsel geevalueerd.
'Dat biedt de hele Kamer de gelegenheid om met open vizier de zaak weer
te bekijken..' Maarvoor Samsomstaat
het a! vast: 'Het huidige systeem met
de geluidszone functioneert niet'
Samsom krijgt steun uitonverdachte
hoek. Benno Baksteen,voorzittervan
Platform Nederlandse Luchtvaart en
zelfpiloot, spreekteveneensvan 'kulnormen'. 'Ze zijn niet gericht op het
oplossen van het geluidsprobleem.
Woon je binnen de geluidszone, dan
heb je zogenaamd overlast, woon je
daarbuiten, dan zogenaamd niet' Dit

huizen.
D

rieoverheidmoeteerlijkzijn.Bl
ten de 'geluidszone'is het niet i.n-

eens muisstil. Baksteen: 'Goede vQ(>rlichting ontbreekt.' Hij wijst op Ide
gemeente Amsterdam, die de nieu' wbouwwijk Middelveldse Akerpold er
in de jaren negentig aanprees als el~n
'oase van rust', terwijl de woningc~n
pal onder de uitvliegroutevan de z\\ ranenburgbaan kwamen te liggen.
Of neem bijvoorbeeld de Amsu ~rdamse nieuwbouwwijk Meer en C)ever. De wijk zal zelfs in de zogehetl~n
'vrijwaringszone'verrijzen, waarni let
meer mag worden gebouwd. Had dlat
voomemen niet 'een hoog gehalteViill
de kat op het spek binden?' vroegl~n
VVD-kamerleden Te Veldhuis en V~~rbugt. Henk Kamp, toen nag minis! er
van Vrom, onderkende 'het spa.nningsveld'. Maar, zo bezwoer hij, ,ik
heb als voorwaarde aan de gemeenlte
Amsterdam gesteld dat een goelde
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Schiphol
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beslist dewethouder evenmin. Als wij
hem eenwervende tekst voorlezen die
toekomstige bewoners naar de rust en
ruimte van Vijfhuizen moet lokken,
ondertekend door de 'wethouder-vinex' van Haarlemmermeer, moet
'Schoenmaker ons wederom teleurstellen. 'Ik ben wethouderruimtelijke
ordening.'

H

,
,

~~
I

/.'

.

.
"
:A;.;
coinmunicatie vooraf essentieel is'.
Wie wil weten waaruit die 'goede
communicatie' bestaat, kan terecht
op www.meerenoever.nl. 'Rust en
ruimte in Amsterdam' worden beloofd. De enige verwijzing naar de nabijgelegenluchthaven bestaatuiteen
over het scherm been en weer fladderende reiger.

E enluchthaven diewil graeien. een
averheid die waningen wil bauwen en een milieubeweging die het
vliegverkeer wil afremmen -de drie
hauden elkaar gevangen in een anmagelijkstelsel vanafspraken.regels
en namlen.
Diederik Samsam. zelf afkamstig uit
dernilieubeweging. weeta1sgeenander hae maeilijk het zal zijn dat maeizame camprarnis 'apen te breken' .Hij
vreest dat de rnilieubeweging dwars
gaat liggen. 'Ze zijn als de daad dat
Schiphaldeinvaeringvannieuweregels za1misbruiken am n6g verder te
graeien.. Het wantrauwen tussen de
milieubeweging en Schiphal is graat.
zegt Samsam. Macht hij vaarstellen
Schiphal margen te sluiten, dan zauden sammigen dat zien als 'slinkse
truc am tien kilameter verderap een
n6g gratere luchthaven aan te leggen'.
De discussie aver Schiphal. zegt hij.
'wardt gevaerd daar ingegraven diehards met anwrikbare standpunten
die zich in superdiepe laapgraven
hebben verschalen'.
'De discussie is antspaard: beaamt
Benna Baksteen. 'Oak Schiphal ziet
geen belang in laslaten van de huidigeafspraken. Nu weten zewaarze aan
16
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Binnen de blauwe lijnen mag niet
meer gebauwd warden. Binnen
de rade mag dat in de taekamst
niet meer. De dankerrade blakken
zijn recent gebauwd
toe zijn.' De luchthaven is bang dat
vera!ldering leidt tot de eis om minder
te vliegen.
Van de overheid valt ook niet te verwachten dat ze de eigen polderoplossing om zeep hel pt. Den Haag is voor -

oe ingenieus het idee ook is, de
geluidszone zorgt ervooral voor
datheel veelmensendieernet huiten
wonen, de hele dag de ruiten horen
rinkelen. Het lijkt VVD-kamerlid Paul
de Krom daarom geen slecht idee toekomstige hewoners een contract te laten tekenen, waarop ze te kennen geven zich ervan hewust te zijn dat
Schiphol om de hoek ligt:
GezagvoerderPaul Heumen, die we in
KLM -omaat op straat treffen, had ook
graag vooraf willen weten wat hem
hoven het hoofd hing. Sinds de opening van de Polderhaan is zijn woongenot te Hoofddorp er hehoorlijk op
achteruit gegaan, vertelt hij. Terwijl
dat,weet depiloot, helemaal niet hoeft.
Hij zet zijn koffer neer, neemt de stafkaart van Schiphol van ons over en
legt uit wat er zoal mogelijk is om de
hinderte heperken.Bij Castricumkan
hoger worden gevlogen. Weesp, Diemen, de Bijlmer plus Amstelveen vallen tevermijden als de route over het

nemens honderdvijftigduizend
woningen te bouwen in de noordelijke
randstad, pal tegen de vrijwaringszone aan. Zo'n enorme hoeveelheid
nieuwe woningen, vlak bij onze nationa1e luchthaven, gaat de gemeente Haarlemmermeer wat ver. Voorlo- 'Het
huidige
systeem
pig houdt het college van burgemet de geluidszone
meester en wethouders aldaar het op
functioneert
niet'
negentienduizend extra woningen,
passend binnen 'het ontspannen en
suburbane karakter' van de gemeenIJsselmeer vaker mocht word len gete. 'fe kan niet zeggen,' constateert
hruikt. De opgedragen lage snelheid
VVD-kamerIidPau1 de Krom, 'dathier
(landingskleppen open, dus , reellasprake is van gecoordineerd overwaai), om hij de landing zo m.inmoheidsbeleid.'
'LlatikvooropstelIen, ,zegtMiIo Schoen- gelijk geluid te veroorzaken (v anwemaker, wethouder ruimtelijke orde- ge de geluidszone) lijkt hem maatning te Haarlemmermeer, 'het ge- schappelijk zo langzamerhaIJ ld niet
meentebestuur heeft dit niet zelf be- meer acceptahel. 'Die hele F'olderhaan,' vindt hij, .is overhodig. AIleen
dacht Dit zijn rijksbesIissingen die wij
als lagere overheid hebben te respecte- maar hedoeld om Zwanenhu rg een
reD.'Het 'aspectgeluid'iswel aande or- paar decihellen geluid te hes]paren.
Biedt die mensen iets anders aarl,koop
de geweestbij de bouwplannen, maar
niet erg lang, zo begrijpen wij. 'Alles ze uit, doe wat!'
HenkdeVries, voorzittervand e Verepast binnen de wettelijke kaders.'
Over folders van makelaars die rust
niging van Nederlandse Ver keersen ruimte beloven en de nabijheid van vliegers, ziet ook een mogelij kheid.
Hij legt het verschil uit tusserIhool!
Schiphol maar liever wegmoffelen,

binnenkomen(zoals bij HeathroW)E
laag binnenkomen (zoals bij Schi
hol). Boven de Londense luchthavE
worden vliegtuigenopeenhoogtev,
zesduizend voet verticaal gestape]
zodatzeineen vloeiendelijnachter,
kaar kunnenlanden. InNederland ~
beurt dit .ritsen' op een hoogte v,
tweeduizend voet. .Dan moeten I
flappen uit,jemaakt een bochthier
maakt een bocht daar, je remt af,
geeft gas bij. Op die hoogte geeft c
natuurlijk meer lawaai op de groru
Waarom Schiphol die methode n
toepast, lijkt hem .een goede vraa
Benno Baksteen meent te weten ~
het beletsel is: de vermaledijde p
deroplossingvan Den Haagmetde I
luidszone. 'Waarom zou de verkee
leiding zich druk maken over de ov
last bij Castricum of Heemskerk
dat toch niet meetelt ? En bovendil
andere aanvliegroutes of landin
procedures zouden ertoe kunnen ]
den dat Schiphol peruurmindervli
tuigenkan verwerken:
Woordvoerster Marjolein Wenti
schetst de complexe problemati
van Luchtverkeersleiding N eder1a
We moeten ons het luchtruim vc
ste1len als 'een driedimension
wegenstelsel' met 'afslagerf , 'krui!
gerf, .parkeerterreinerf, 'gebodsverbodsborderf -en dit a11emaal
baseerd op wetgeving die met pijl1
moeite bij elkaar is vergaderd. Vei
heid staatuiteraard voorop, capaci
en milieu strijden om de twe,
plaats.'Watdevliegervanuitzijnc(
pit waameemt, is inaar eenklein st
je. Wijoverzienhetgroteverband.
daarin past .ritserf wat hoger ir
lucht niet zo maar.
Uiteraard, ervalt van a1leste .opti
lisererf.Maardehele boelopdesch
'Datgaatnietlukkenineen, twee,1
of vijf minuten. Dan zouden we 1
eensin de problemen kunnen kor
met 6fwel de vei1igheid, 6fwel dE
paciteit, 6fwel de milieunormen
bovendien: het nieuwe stelsel is
net in gebruik genomen. Laten we
toch eens even afwachten:
Afwachten,
vooruitschuiven
hopen dat het overwaait. Als het v
een beetje meewerkt, is de volge
zomermisschien niet zo godvergl
heet Al die open ramen! Al die n
seninde tuin! Daaris geengeluid
ne tegen bestand.
..

