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De bekendmaking door LVNL dat er een tijdelijke maatregel is getroffen voor het gelijktijdig gebruik van parallel
liggende banen tijdens de startpieken heeft veel vragen opgeroepen. Mede door publicaties in de media over de
aard van de voorvallen die tot de maatregel aanleiding hebben gegeven blijkt de indruk te zijn ontstaan dat de
veiligheid in het geding zou zijn geweest.

De meest gestelde vragen die LVNL naar aanleiding van de bekendmaking heeft gekregen zijn hieronder
weergegeven en van een antwoord voorzien.
De tekst van het persbericht van maandag 19 januari 2004 vindt u onderaan dit document, evenals de tekst van de
brief van de Voorzitter van het Bestuur van LVNL, G.H. Kroese, aan de Staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat van dezelfde datum, waarin de maatregel wordt gemeld en toegelicht.
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9UDDJ�
Was er sprake van gevaarlijke situaties en zo ja, wat hielden die in en waar hebben die zich voorgedaan?
$QWZRRUG�
Er is nooit sprake geweest van gevaarlijke situaties in het luchtruim of op de grond.
Bij de voorvallen die tot de maatregel hebben geleid is in geen enkel geval sprake geweest van vliegtuigen die
elkaar zijn genaderd.
De voorvallen hebben zich voorgedaan direct na de start. Het betrof vliegtuigen die van één van de twee in gebruik
zijnde parallel liggende banen vertrokken. Deze weken af van de te volgen route in de richting van de nabijgelegen
baan.
Daar was echter in geen van de gevallen ander verkeer in de buurt. De verkeersleiding kon bovendien tijdig
ingrijpen.
Van "bijna-botsingen" is dus nooit sprake geweest.
De eerste voorvallen deden zich voor bij het gebruik van de Polderbaan en de Zwanenburgbaan voor startend
verkeer naar het noorden.
De latere voorvallen traden op bij het gebruik van de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan voor startend verkeer
naar het zuiden.
Momenteel heeft LVNL zeven voorvallen in onderzoek.

-----

9UDDJ�
Zijn er ook problemen met parallel landen?
$QWZRRUG�
Nee. Er hebben zich nooit voorvallen voorgedaan tijdens het landen op parallel liggende banen die aanleiding
zouden zijn voor het nemen van maatregelen.

-----

9UDDJ�
Als er geen gevaarlijke situaties zijn ontstaan, waarom heeft LVNL dan toch maatregelen genomen?
$QWZRRUG�
Voor LVNL staat  altijd de veiligheid voorop. Voorvallen zoals die zich hebben voorgedaan zouden zich kunnen
ontwikkelen tot potentieel gevaarlijke situaties. Daarom acht LVNL eerst nader onderzoek nodig naar het ontstaan
ervan en naar de wijze waarop voorkomen kan worden dat hieruit gevaarlijke situaties kunnen voortkomen.

-----

9UDDJ�
Wat houden de maatregelen in?
$QWZRRUG�
Wanneer er nu van twee evenwijdig liggende banen in de dezelfde richting wordt gestart, volgen de vliegers tijdens
de eerste 1 à 2 minuten van de vlucht niet de voorgeschreven standaard vertrekroute. De vliegers krijgen
momenteel van de verkeersleiding een instructie om een koers te volgen die licht afwijkt van de oorspronkelijke
vertrekroute. Daarbij volgen de vliegers een richting waarbij van de naastgelegen baan wordt weggedraaid. Daarna
wordt de oorspronkelijke vertrekroute weer gevolgd.
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-----

9UDDJ�
Wat betekent dat voor de omgeving?
$QWZRRUG�
De dagperiode op Schiphol loopt van 06.00 tot 23.00 uur. In die tijd is er vier maal gedurende één tot�anderhalf uur
sprake van een piek in het uitgaande verkeer. Dan zijn twee startbanen tegelijk in gebruik, samen met één
landingsbaan.
De weersomstandigheden bepalen in de eerste plaats welke baancombinatie wordt gebruikt.
Momenteel wordt als het weer het toelaat eerst een combinatie ingezet van niet parallel liggende startbanen. De
oorspronkelijke vertrekroutes worden daarbij onveranderd gevolgd.
Dat betekent op dit moment dat de Zwanenburgbaan voor startend verkeer naar het noorden niet wordt gebruikt
samen met de Polderbaan. De Polderbaan wordt nu eerst als startbaan gebruikt samen met de Buitenveldertbaan.
Deze laatste wordt dan gebruikt voor vliegtuigen die naar het zuiden en oosten vliegen.
Indien er toch parallel gestart wordt in noordelijke richting verplaatst de geluidbelasting van verkeer dat van de
Polderbaan vertrekt zich in het allereerste deel van de vlucht iets naar het westen, richting Spaarndam. De
belasting van verkeer dat van de Zwanenburgbaan vertrekt verplaatst zich iets naar het oosten, richting Lijnden.
De vertrekkende vliegtuigen volgen al heel snel na de ingezette bocht na de start weer de voorgeschreven
vertrekroutes.
Bij gelijktijdig gebruik van de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan voor vertrekkend verkeer naar het zuiden zijn
de afwijkingen van de standaard vertrekroutes zeer minimaal.

-----

9UDDJ�
Is er nu sprake van meer overlast voor de omwonenden?
$QWZRRUG�
Er kan alleen sprake zijn van meer overlast wanneer er meer wordt gevlogen.
Dat is niet het geval. Er is sprake van verplaatsing van de geluidbelasting. Dit echter in een zeer beperkt gebied in
de directie omgeving van de luchthaven.

-----

9UDDJ�
Overtreden LVNL en Schiphol met de maatregelen nu milieuregels?
$QWZRRUG�
Nee. Op dit moment is er geen sprake van overtreding van milieuregels.
De nieuwe wet- en regelgeving kent de periode van één jaar waarbinnen de luchtvaartsector mag werken. Aan het
einde van die periode, op 31 oktober, wordt vastgesteld of de normen voor de milieuregels zijn overtreden. Dit
geldt zowel voor de normen voor de geluidbelasting, de grenswaarden in de handhavingspunten, als voor de
normen voor het routegebruik waaraan LVNL is gehouden.
Op dit moment is er geen sprake van overschrijding van normen, ook niet van een dreigende overschrijding.

-----

9UDDJ�
Is dit een nieuwe 'rekenfout'?
$QWZRRUG�
Nee. Er is geen sprake van een fout in berekeningen. Het gaat hier uitsluitend om een veiligheidsvraagstuk.

-----

9UDDJ�
Wanneer is het onderzoek klaar?
$QWZRRUG�
LVNL verwacht binnen enkele weken duidelijkheid te hebben over de mogelijke oplossingen van het vraagstuk.
Uitgangspunt daarbij blijft dat de veiligheid gewaarborgd moet kunnen worden en dat de oplossing moet voldoen
aan de nationale en internationale regelgeving.
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-----

9UDDJ�
Had LVNL dit probleem niet moeten voorzien tijdens de ontwerpfase van het nieuwe stelsel?
Vliegtuigen zullen toch ook vóór 1 november jongstleden wel eens van de voorgeschreven koers zijn afgeweken?
$QWZRRUG�
Bij het ontwerpen van het nieuwe stelsel is uitgegaan van een grote mate van nauwkeurigheid bij het vliegen van
vertrekroutes. Daarop zijn de luchtverkeerwegen ontworpen. De uitvoerbaarheid van de procedures is door
deskundigen van zowel LVNL als van de luchtvaartmaatschappijen beoordeeld. De voorvallen van de laatste tijd
vragen om een hernieuwde bestudering en beoordeling van de ontworpen procedures. Dit om zeker te kunnen
stellen dat bij de mate van onnauwkeurigheid die op blijkt te kunnen treden de veiligheid kan worden verzekerd,
dan wel om vast te stellen welke aanvullende maatregelen daarvoor nodig zijn.
Het stelsel is uniek in de wereld. LVNL heeft deze procedures daardoor niet in de praktijk op de haalbaarheid
kunnen testen. Wel zijn simulaties uitgevoerd. Deze zijn niet op een dusdanige schaal mogelijk dat een volledig
werkelijkheidsgetrouw beeld ontstaat.

-----

9UDDJ�
Wat betekenen de maatregelen en het onderzoek voor de lopende MER-procedure voor het hertstel van de
rekenfout en de aanpassing van de zogeheten Spaarndam-route?
$QWZRRUG�
Deze procedure wordt voortgezet. De maatregelen zijn daarop niet van invloed.

-----

9UDDJ�
Kan er niet wat minder of op andere tijden worden gevlogen, zodat er geen 'pieken' meer zijn?
$QWZRRUG�
De luchtvaartmaatschappijen bepalen wanneer zij willen vliegen. De oplossing waarnaar LVNL nu zoekt zal ook
recht moeten doen aan de capaciteitsbehoefte van de luchtvaartmaatschappijen. LVNL volgt de
mainportdoelstelling van de overheid en geeft daar invulling aan. De nieuwe wet- en regelgeving is immers ook
bedoeld om groei op Schiphol mogelijk te maken. Die groei vraagt om een hoge capaciteit per uur, dus
'piekcapaciteit'.

-----

9UDDJ�
Hoe en wanneer zijn de omliggende gemeenten geïnformeerd?
$QWZRRUG�
LVNL heeft CROS schriftelijk op de hoogte gebracht op dezelfde dag waarop de Staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat is geïnformeerd. De brief aan de staatssecretaris en een die dag uitgegeven persbericht zijn CROS ter
beschikking gesteld. Hiermee is volstaan omdat noch de veiligheid noch de milieunormen op enig moment in het
geding zijn geweest.
CROS is het door de overheid in het leven geroepen overlegorgaan voor de regio rond Schiphol. De directie van
LVNL heeft zitting in CROS.
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Luchtverkeersleiding Nederland heeft maandag de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Melanie Schultz
van Haegen, geïnformeerd over de aangepaste vertrekprocedures voor parallel startende vliegtuigen. Hiertoe is
besloten na zeven voorvallen die op dit moment onderzocht worden. De voorvallen hebben geleid tot het geven
van preventieve aanvullende instructies voor de start. Op dit moment wordt door Luchtverkeersleiding Nederland
gezocht naar een definitieve oplossing.
Tot de maatregel is besloten om mogelijke veiligheidsrisico’s te voorkomen. In de praktijk is gebleken dat het
gelijktijdig starten van evenwijdig liggende banen kan leiden tot situaties waarbij de vliegtuigen elkaar gaan
naderen. Deze situaties blijken op te treden tijdens het allereerste deel van de vlucht waarbij beide vliegtuigen
direct na de start in dezelfde richting moeten vliegen. Sinds 1 november jl., na de volledige ingebruikname van het
5 banenstelsel, hebben deze voorvallen zich voorgedaan. Verschillende oorzaken lagen hieraan ten grondslag:
harde dwarswind, onnauwkeurigheid van de navigatieapparatuur aan boord en het vliegen van een verkeerde
vertrekroute.
Wanneer deze baancombinaties nu worden gebruikt, worden niet de standaard vertrekroutes gevolgd, maar krijgen
de vliegers van de verkeersleiding aanvullende koersinstructies. Met deze instructies wordt gewaarborgd dat de
twee vertrekkende vliegtuigen niet in elkaars richting koersen. Deze instructies kunnen er echter wel toe leiden dat
vliegtuigen direct na de start net buiten het eerste deel van de luchtverkeerwegen komen.
Luchtverkeersleiding Nederland onderzoekt momenteel welke definitieve oplossingen er mogelijk zijn binnen de
kaders van de nationale en internationale wet- en regelgeving voor de ontstane situatie met betrekking tot parallel
starten.
Op Schiphol zijn overdag tijdens piekuren drie banen tegelijk in gebruik. Afhankelijk van het verkeersaanbod wordt
van twee banen gestart en op één geland of zijn twee banen als landingsbaan in gebruik samen met één
startbaan. De eerst bepalende factor voor de in te zetten baancombinatie zijn de weersomstandigheden.
De procedures voor het parallel landen voldoen in de praktijk geheel aan de verwachtingen en worden conform de
regelgeving toegepast.
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Mevrouw Drs. M. Schultz van Haegen – Maas Geesteranus
Staatssecretaris Verkeer  & Waterstaat
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG

XZ�EULHI�YDQ� VFKLSKRO�R� FRQWDFWSHUVRRQ�
- 19 januari 2004 G.H. Kroese

XZ�NHQPHUN� RQV�NHQPHUN� WRHVWHOQXPPHU�
- CEB/2004/20231 020 - 40622 96

RQGHUZHUS� ELMODJH�Q�� ID[QXPPHU�
Parallel starten - 020 - 4063536

Geachte mevrouw Schultz,

In vervolg op mijn eerdere bericht van november en het gesprek met u op 14 januari jl, informeer ik u hierbij
schriftelijk over de stand van zaken van het onderzoek naar de geconstateerde voorvallen bij het operationeel
gebruik van het vijfbanenstelsel. Op 1 november 2003 werd op Schiphol het nieuwe vijf-banenstelsel volledig in
gebruik genomen na een getrapte invoerfase vanaf februari. Daarbij speelt het gelijktijdig in dezelfde richting
starten op evenwijdig aan elkaar liggende banen een belangrijke rol. Dit baangebruik vindt plaats enkele uren per
dag indien hoge startcapaciteit vereist is. Daarbij wordt als het weer het toelaat in noordelijke richting evenwijdig
gestart op Polderbaan en Zwanenburg, of in zuidelijke richting op Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan.

Kort na de ingebruikname van deze werkwijze heeft zich een aantal voorvallen voorgedaan, die ons noopten een
maatregel te treffen om herhaling te voorkomen en zo het vereiste veiligheidsniveau te behouden. Het betrof
vliegtuigen die onmiddellijk na de start onbedoeld afweken van de voorgeschreven vertrekroute. Hierdoor ontstond
het risico dat vliegtuigen elkaar naderen, met een mogelijk veiligheidsrisico als gevolg. Wij onderzoeken
momenteel zeven gevallen die zich hebben voorgedaan tussen 7 november en 4 januari. Wij weten inmiddels dat
er verschillende oorzaken waren: meteorologische omstandigheden (harde dwarswind), onnauwkeurigheid van
navigatieapparatuur en het aanvliegen van een verkeerde vertrekroute.

Het aantal voorvallen alsmede onze wettelijke taak met betrekking tot de veiligheid in aanmerking nemende
hebben ons gedwongen tot het geven van preventieve aanvullende instructies voor de start. Deze zijn erop gericht,
om te voorkomen dat kennelijk optredende afwijkingen zich tot een gevaarlijke situatie kunnen ontwikkelen. De
instructies behelzen het opdragen van een kleine koersaanpassing aan vliegtuigen zodanig dat hun vliegpaden
met zekerheid divergeren. Door deze aanvullende instructies buigen vliegtuigen nu bij evenwijdig starten naar het
noorden vanaf de Zwanenburgbaan eerder af richting het oosten en vanaf de Polderbaan eerder af naar het
westen. Hierdoor wordt voorkomen dat gelijktijdig startend verkeer door de genoemde invloeden naar elkaar drijft.
Naast deze preventieve aanvullende instructies hebben wij na overleg met de sector een preferentiewijziging
doorgevoerd waardoor de preferenties voor baancombinaties met parallel starten nu tijdelijk lager in
preferentievolgorde staan.

De hier geschetste situatie hangt samen met de definitie van de standaard vertrekroutes (SID’s) in samenhang met
het evenwijdige baangebruik. De elders ter wereld gangbare praktijk behelst dat aan vertrekkende vliegtuigen
onmiddellijk na de start divergerende koersen worden opgedragen, waardoor zeker wordt gesteld dat zij elkaar niet
kunnen naderen. Er wordt daarbij niet op standaard routes gevlogen, maar het verkeer wordt via radarinstructies
divergerend gehouden.
ICAO beveelt aan om na de start zo spoedig mogelijk divergentie in koersen aan te brengen. Daaraan voldoet
onze procedure. Echter, voor de situatie op Schiphol is bovendien vereist dat alle vertrekkende vliegtuigen vaste
vertrekroutes dienen te vliegen om redenen van hinderbeperking. Daartoe is het wegdraaipunt zo gekozen dat het
langzaamst klimmende vliegtuig daar de vereiste minimum hoogte bereikt waarop een volle bocht mag worden
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ingezet. Dit vereist dat eerst enige kilometers rechtdoor wordt gevlogen waarna een bocht wordt ingezet waarmee
de beoogde divergerende koers tot stand wordt gebracht en tegelijkertijd de vertrekroute wordt aangevlogen.
Daarmee is de Nederlandse situatie in de wereld uniek. Deze situatie is vooraf grondig onderzocht en is ook als
volstrekt veilig en vliegbaar beoordeeld. Gebleken is dat bij harde dwarswind of bij onnauwkeurigheden in
navigatieapparatuur vliegtuigen tijdens het vliegen van het evenwijdige routedeel zijwaarts richting de andere
evenwijdige uitklimbaan afdrijven. De gevolgen van de beheersmaatregelen zijn, dat vaker dan voorzien buiten de
luchtverkeerwegen wordt gevlogen onder de daarvoor overdag toegestane hoogte. Daardoor ontstaat een
ongeplande afwijkende belasting van bepaalde handhavingspunten, waarbij van zowel een verlaging als een
verhoging sprake kan zijn. Verwacht kan worden dat bij voortzetting van de huidige tijdelijke beheersmaatregelen
de grenswaarde in één of meer handhavingspunten voor het einde van het gebruiksjaar wordt overschreden en dat
de norm voor LVNL inzake het gebruik van luchtverkeerwegen overdag eveneens voortijdig zal worden bereikt.

Bovengenoemde beheersmaatregelen zijn tijdelijk. LVNL is onmiddellijk na het nemen van bovengenoemde
maatregelen een onderzoek gestart naar mogelijke definitieve oplossingen. Het spreekt voor zich dat wij ons
primair richten op oplossingen die het vereiste veiligheidsniveau bewerkstelligen en die bereikt kunnen worden
binnen de huidige grenzen van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol. Bij dit onderzoek zijn inmiddels ook de KLM
en Schiphol betrokken. Ik verwacht over enige weken te kunnen aangeven welke oplossingsrichtingen kansrijk zijn.
Zodra op dit punt meer zekerheid bestaat zal ik u nader informeren.

Het spreekt voor zich dat ik beschikbaar ben voor nadere uitleg.

Met vriendelijke groet,

G.H. Kroese
Voorzitter van het Bestuur


