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Klem in
de polder
Lucht vaart Schiphol bestaat 100 jaar en groeit sneller
dan verwacht. Overlast voor omwonenden groeit mee.
De grenzen zijn in zicht, uitwegen wekken weerstand.

Door�onze�redacteur
Mark�Duursma

A
ugustus was de drukste maand
ooit voor de luchthaven die zich
sinds woensdag koninklijk mag
noemen en maandag het 100-ja-
rig bestaan viert met koninklijk
bezoek. Schiphol ontving vorige

maand 6,39 miljoen passagiers. Het vorige re-
cord was van juli, 6,37 miljoen passagiers. In de
zomer van 2015 bleven de maandelijkse passa-
giersaantallen nog onder de 6 miljoen.

Schiphol groeit sneller dan verwacht. In de
eerste helft van dit jaar steeg het aantal passa-
giers met bijna 10 procent. Verwachtte topman
Jos Nijhuis in zijn nieuwjaarsspeech nog 60
miljoen passagiers in 2016, inmiddels spreekt
hij over 63 miljoen. Prognoses worden continu
bijgesteld. Lange termijn-scenario’s uit 2014
zijn nu al achterhaald.

Groei zorgt voor problemen bij een luchtha-
ven in dichtbevolkt gebied. Op de grond kampt
Schiphol al met te weinig ruimte, in de lucht
komt het maximaal aantal toegestane vluchten
snel dichterbij. Groei van Schiphol kan alleen
„in balans met de omgeving”, zegt de overheid
al jaren. Hoe moet Schiphol verder na de eerste
100 jaar?

Tevreden terugblikken
Overheersend zijn nu de tevreden terugblikken
op hetgeen bereikt is in de polder. Van een
modderig weiland tot de op een na best ver-
bonden luchthaven ter wereld, na Frankfurt.
Dat is bijzonder voor een land met een kleine
thuismarkt. De oudste luchthaven ter wereld
op dezelfde locatie heeft met dank aan KLM
322 directe bestemmingen voor passagiers en
vrachtvervoer. Volgens de luchtvaartsector
zorgt Schiphol voor 300.000 banen en een
jaarlijkse bijdrage van 30 miljard euro aan het
BNP. Onderzoekers (Decisio, 2015) houden het
op 94.000 banen en 9 miljard euro.

Trots over het verleden gaat echter gepaard
met zorgen over de toekomst. Voor de komen-
de tien jaar heeft Schiphol drie mogelijkheden
om te groeien, ondanks de fysieke en bestuur-
lijke beperkingen.

De eerste uitweg ligt het meest voor de hand:
bouwen. Schiphol gaat uitbreiden met een
nieuwe terminal en een nieuwe pier in het A-
gebied, naast de verkeerstoren. De oplevering
laat nog wel even op zich wachten: het eerste
deel van de pier is eind 2019 klaar, de hele pier
in 2026. Ingebruikname van de terminal staat
gepland voor 2023.

Va k a nt i e v l u c ht e n
Uitweg twee is Lelystad Airport. Het veld in de
polder, nu geschikt voor kleine luchtvaart en
vooral in gebruik als bedrijventerrein, moet
zich binnen een paar jaar ontwikkelen tot een
belangrijke dependance van Schiphol. Lelystad
wordt de overloopluchthaven voor vakantie-
vluchten, Schiphol richt zich op intercontinen-
taal netwerkverkeer. De bouw begint komend
voorjaar, de opening is gepland voor april 2018.

Of het zal gaan zoals Schiphol-topman Nij-
huis voorspelt is onzeker. Vakantievliegers als
Corendon, TUI en KLM-dochter Transavia
staan niet te popelen om naar Lelystad te gaan.
Nijhuis wil ze lokken met lage havengelden, en
als dat niet lukt moet een verkeersverdelingre-
gel uitkomst bieden: maatschappijen worden
dan gedwongen om met hun vakantievluchten
uit te wijken naar Lelystad. Schiphol en Lely-
stad moeten daarvoor wel één juridisch lucht-
havensysteem vormen en de Europese Com-
missie moet akkoord gaan.

Voor maatschappijen met een sterke positie
op Schiphol, zoals easyJet, is een (gedeeltelij-
ke) overstap naar Lelystad zeer onaantrekke-
lijk. Voor budgetmaatschappijen als Ryanair en
Norwegian, die nu bescheiden vanaf Schiphol
vliegen, kan Lelystad uitkomst bieden.

De groei van Schiphol wordt niet alleen uit-
gedrukt in passagiersaantallen. In de discussie
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Spelletjes,�uniformen�en�de�nostalgie�van�kleine�witte�tegeltjes

Bij�de�uitgang�van�de�exposi-
tie�100�jaar�Schiphol�– klaar
voor�vertrek in�het�Amsterdam
Museum�staat�het�kunstwerk
SO�GO�ON�van�Marc�Ruygrok
uit�1995.�De�gestapelde�let-
ters,�bedoeld�voor�transfer-
passagiers�in�de�D-pier,�is�nu
een�passende�oproep�aan�be-
zoekers�om�verder�te�gaan.
Kunst�en�vormgeving�zijn�be-
langrijk�op�Schiphol.�De�kale
ruimtes�en�strakke�meubels
van�industrieel�vormgever
Kho�Liang�Ie,�aangevuld�met
de�verwijsborden�van�ontwer-
per�Benno�Wissing,�waren�re-
volutionair�toen�Schip-
hol-Centrum�werd�geopend�in
1967.�De�heldere�bewegwijze-

ring,�met�karakteristiek�geel,
werd�vanaf�1990�voortgezet
door�Paul�Mijksenaar.�Zijn�bu-
reau�werkt�voor�tal�van�lucht-
havens�wereldwijd.
Voorbeelden�van�de�esthetiek
van�Schiphol�zijn�te�zien�op�de
bescheiden�– vier�zaaltjes�–
tentoonstelling�in�het�histo-
risch�museum.�Zelfs�de�kleine
witte�vloertegeltjes�zijn�aan-
wezig,�en�een�paar�stewar-
dessenuniformen.�Alleen�de
houten�bekraste�appel�van
Kees�Franse�ontbreekt.
De�expositie�gaat�in�grote
sprongen�door�de�tijd�en�richt
zich�nadrukkelijk�op�gezin-
nen:�er�zijn�volop�educatieve
spelletjes.�Veel�bruiklenen�zijn

afkomstig�van�luchtvaartmu-
seum�Aviodrome�in�Lelystad,
waar�dinsdag�een�andere�ex-
positie�over�100�jaar�Schiphol
opent�in�het�gereconstrueer-
de�stationsgebouw�uit�1928.
De�aandacht�voor�de�keerzij-
de�van�Schiphol�is�beperkt�in
de�mede�door�de�luchthaven
betaalde�tentoonstelling.�Een
terechte�keuze,�als�markering
van�beginnend�verzet�tegen
geluidsoverlast,�is�de�legen-
darische�fake�documentaire
Rudy�Schokker�huilt�niet�meer
van�Pieter�Verhoeff�uit�1972.

Amsterdam�Museum,�Kalver-
straat�92,�Amsterdam.�T/m�7
mei�2017.

Vliegkamp�Schiphol�in�1916.Vier�loodsen�en�76�hectare�weiland�naast�Fort�Schiphol,�onderdeel�van�de�Stelling�van�Amsterdam.�Op�19�september�1916�landde�het�eerste�toestel,�een�militaire�Farman�tweedekker.

100�jaar�Schiphol 19�16

landing�eerste�vliegtuig

19�19

oprichting�KLM

192�8

opening�stationsgebouw

194�3

geallieerd�bombardement
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Groei omvang Schiphol van af begin in 1916 Aantal passagiers,
in miljoenen per jaar

1920: 440

1940-45: 0
1959: 1,1 miljoen

2015: 58,2 miljoen
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over geluidshinder en luchtvervuiling geldt
vooral het aantal vliegbewegingen, het totaal
aan starts en landingen. Luchtvaartsector,
overheden en bewoners, verenigd in de Omge-
vingsraad Schiphol (voorheen Alderstafel),
hebben een harde afspraak voor maximaal
500.000 vliegbewegingen tot en met 2020.

Anders dan verwacht bereikt Schiphol dit
jaar waarschijnlijk al de 480.000. Een pro-
bleem, zegt Nijhuis deze maand in het blad Z a-
ke nre is: „Misschien dat er in 2017 nog iets van
groei kan plaatsvinden, maar voor 2018, 2019
en 2020 blijft er niks of in ieder geval heel erg
weinig over. Dat baart mij zorgen.”

Na 2020 geldt het 50/50-principe: de helft
van de geluidswinst (behaald door stillere
vliegtuigen, slimmer vliegen of andere maatre-
gelen) mag worden gebruikt voor extra vliegbe-
wegingen, de andere helft is voor de omwo-
nenden. Nijhuis rekent zich rijk met een ge-
schatte geluidswinst van 20 procent. Bewoners
geloven dat percentage niet en werden daarin
onlangs bevestigd door de Commissie voor de
milieueffectrapportage: Schiphol hanteert een
verouderde rekenmethode die de geluidshin-
der te laag inschat.

De invulling van de 50/50-regeling, de basis
voor meer vluchten vanaf 2021, is dus niet een-
duidig. Op verzoek van het kabinet gaat de Om-
gevingsraad hierover adviseren. Kortom: ook
bij deze uitweg is een succesvolle uitvoering
van de groeiplannen, net als bij Lelystad, aller-
minst zeker.

Tweede Kaagbaan
Prognoses van planbureaus voorzien, bij eco-
nomische voorspoed, 625.000 vliegbewegin-
gen in 2030 en 875.000 in 2050. Oude plannen
voor verplaatsing van Schiphol naar de Noord-
zee zijn vooralsnog te radicaal. Voor die langere
termijn, na 2030, wordt wel gedacht over een
nieuwe terminal in de driehoek tussen A4, A5
en A9, en een tweede Kaagbaan ten zuiden van
de huidige Kaagbaan. Niet meer dan een vaag

plan en verre toekomstmuziek, zeiden het mi-
nisterie van Infrastructuur en Milieu en Schip-
hol toen De Telegraaf er over berichtte. Het ka-
binet behoudt wel de grondreservering om, zo-
als het in de dit voorjaar gepubliceerde Actie-
agenda Schiphol staat: „de mogelijkheid voor
een toekomstige parallelle Kaagbaan en een
tweede terminalareaal in Schiphol-Noordwest
open te laten”.

Een zevende baan – zesde, als de bescheiden
Oostbaan niet meetelt – lijkt niet heel kansrijk.
Daarvoor is de relatie tussen bewoners en
Schiphol te fragiel, het verzet tegen meer over-
last te groot. Groei blijft niet beperkt tot de
twee voorkeursbanen met minder gehinder-
den, maar treft ook de Aalsmeerbaan. Bewo-
ners hebben al een leus: ‘De tweede Kaagbaan
heet Lelybaan’. Gemeenten verzetten zich te-
gen door het Rijk opgelegde beperkingen voor
woningbouw. Ze willen groeien en leegstaande
kantoren ombouwen tot woningen, maar krij-
gen daar geen toestemming voor. Amsterdam
groeit door, en dus het aantal gehinderden.

Liever slim dan groot
Alsof de overlast nog niet genoeg rem op de
groei zet, zitten ook gerespecteerde adviesor-
ganen Schiphol dwars. De Onderzoeksraad
voor Veiligheid onderzoekt of ontwerp, ligging
en gebruik van de luchthaven een rol spelen bij
een aantal bijna-botsingen van taxiënde vlieg-
tuigen. De Raad voor de leefomgeving en infra-
structuur vindt het economisch belang van
Schiphol overschat en apart beleid niet nodig.
Het kabinet moet nog reageren op dat tegen-
draadse advies.

Net als die andere mainport, de haven van
Rotterdam, wil Schiphol naar eigen zeggen lie-
ver slim dan groot zijn. Innovatie en duur-
zaamheid staan hoog in het vaandel. Tegelijk
wil Schiphol in omvang concurreren met de
luchthavens van Frankfurt, Londen, Parijs en
Istanbul. Waarschijnlijk wint de eerste ambitie
noodgedwongen van de tweede.

Amsterdam�Airport�Schiphol�in�2016.Schiphol�Group�(Schiphol,�Eindhoven,�Rotterdam)�had�in�2015�een�omzet�van�1,4�miljard�en�een�nettowinst�van�374�miljoen�euro.�De�staat�bezit�70�procent�van�de�aandelen,
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19�49

opening�nieuwe�terminal

19�67

opening�Schiphol-Centrum

19�8�6

trein�Schiphol-Amsterdam�CS

19�9�0

bewegwijzering�Mijksenaar

2015

invoering�centrale�security


