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Nachtvlucht beperkingen voor Schiphol in relatie tot de rest van de wereld. 

 

Inleiding 

In Europa en Noord Amerika en sommige landen in Azie wordt wat gedaan aan beperking 

van geluidsoverlast van nachtvluchten, die schadelijk voor de nachtrust van vele miljoenen, 

dichtbij de luchthaven wonende, mensen blijken te zijn. De wijze van beperking verschilt 

nogal. 

De rest van de wereld doet nog nauwelijks iets aan beperking van nachtvluchten, hoewel 

klagers steeds meer druk uitoefenen. Beperking van het nachtelijk luchtverkeer kan regionaal 

forse economische schade opleveren, zoals in een rapport van Europese Unie wordt berekend. 

Een heel systeem van logische internationale vluchtschema's raakt in de war, vluchten 

moeten. geconcentreerd worden op 2/3 van de dag met hoge infrastructurele kosten tot 

gevolg. 

Voorzover luchthavens nachtvluchten beperken, hebben ze altijd uitzonderingen voor 

overheids-, en noodvluchten. 

 

Overzicht per continent 

 

In Azie vindt men nauwelijks luchthavens met restricties. Fel protest in sommige steden heeft 

wel geleid tot nieuwe in zee of in dun bevolkte gebieden gebouwde luchthavens met een 

totaal andere bedrijfsvoering, die ze tot echte mainports maakt. Men kan immers alle vluchten 

accepteren, die door andere luchthavens worden afgewezen. De in zee gebouwde airports van 

Tokyo en Singapore rapporteren evenveel dag- als nachtvluchten, terwijl ze bij doorsnee 

luchthavens nog geen 10% van het totaal uitmaken.  

 

In Noord Amerika zijn de de Verenigde Staten tegen beperkingen. Men mikt op gebruik van 

computer-programma's, aanleg van gunstige strart-/landingsbanen en vernieuwing van de 

luchtvloot, waarbij derde wereldlanden de lawaaibakken mogen kopen. Met de computer-

programma's beoogt men vluchtroutes, waarbij de geluidsoverlast minimaal is voor zo min 

mogelijk omwonenden, waaruit hoge transitionlayers resulteren. 

Toronto in Canada heeft een nachtverbod van 00.00 tot 07.00 uur voor lawaaiige cat 1 en 2 

vliegtuigen en van 00.30 tot 06.30 uur voor de minder lawaaiige cat 3 en 4 vliegtuigen, welke 

bij uitzondering met een speciale permissie wel mogen landen op opstijgen. 

 

In Europa voeren alle luchthavens en landen een eigen beleid onder invloed van hun 

omgeving of hun economisch belang. Een extreem voorbeeld van het laatste is het kleine 
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vliegveld Luik met het hoge aantal van 70 nachtvluchten per etmaal (p.e.) i.v.m. een groot 

cargocentrum bij de stad. 

Van de landen heeft alleen Engeland een nationaal beleid met in principe een 

nachtvluchtverbod van 23.00 tot 07.00 uur. Veel kleine luchthavens houden dit ook aan. Bij 

de grootste luchthaven Heathrow wordt een andere tijd (23.30 tot 06.00 uur) gedoogd met een 

hoop uitzonderingen. Deze gecombineerde zeer grote luchthaven telt 18 nachtvluchten 

gemiddeld p.e. tegen het even grote Schiphol 46!.  

In Finland is een beleid in voorbereiding, waarbij Helsinki van 22.00 tot 07.00 geen 

nachtvluchten heeft. Oostenrijk beperkt van 23.30 tot 05.30 lawaaiige toestellen en beperkt op 

aantallen. Zo heeft Wenen maximaal 3000 nachtvluchten per jaar. Zwitserland voert een 

identiek beleid. 

In Duitsland heeft Tegel te Berlijn een stop van 23.00 tot 06.00 uur. De meeste andere 

luchthavens 

leggen lawaaiige vliegtuigen fors aan banden, zoals Hamburg (18.00 – 05.00 uur) en Bremen 

(20.00-05.00); voor minder lawaaiig geldt resp. 22.00-04.00 uur en 20.30-04.30. Bij 

mainports zoals Frankfort, Koln/Bonn en Munchen geldt 23.30-05.00 voor lawaaiige 

toestellen en worden cat. 3 en 4 toestellen wel toegelaten. Daarmee hebben Frankfort en Koln 

met 127 en 107 nachtvluchten p.e, het 1 en 2 na hoogste aantal van Europa. 

De kroon met het hoogste aantal nachtvluchten (162 p.e.) heeft Frankrijk met Charles de 

Gaulle bij Parijs. Men weert wel van 20.15 tot 06.15 uur de lawaaiige cat.1 en 2 toestellen. 

Voor het overige volgt men het Amerikaanse “freedom of enterprise” beleid met extra 

startbanen en computer-programma's, met een heftig protest van omwonenden tot gevolg. 

In Nederland geldt sedert 2008 voor Schiphol een voorlopige Nachtelijke Vertrek en 

Naderingsprocedure. Deze geldt tot 6.30 uur (beginmoment onduidelijk in regeling) met 

slechts gebruik van 2 van de 5 start/landingbanen (Polderbaan en Kaagbaan) met extra hoge 

start/landingsgelden, vooral voor lawaaiige vliegtuigen, alsmede hantering van ander 

vliegroutes om zo min mogelijk bewoners te belasten.  

Daarbij wordt aangetekend dat eerdere inschakeling van alle banen (bijv. 6.00uur) onder 

bepaalde omstandigheden wordt gedoogd. 

De groei van het aantal nachtvluchten werd daarmee volgens de statistieken getemperd, 

hoewel de gelijktijdige recessie ook eraan kan hebben meegewerkt. Verdere groei is dus niet 

uitgesloten en van echte restricties is dus geen sprake. In feite geldt voor Schiphol het 

Amerikaanse beleid, waarvan de bewoners onder de routes van Polder- en Kaagbaan de dupe 

zijn; deze klagen dan ook , vooral als er bij regelmaat om 2 uur 's-nachts een grote lawaaibak 

vlak over je hoofd mag bulderen.  

 

Beschouwing 

In 2011 moet de Nachtelijk Vertrek en Naderingsprocedure voor de luchthaven Schiphol 

worden verlengd. Omdat verlenging wettelijk niet meer mag, gaat het om definitief maken 
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van deze regelgeving, die op de huidige wijze bewoners onder routes van Polder- en 

Kaagbaan ernstig in hun nachtrust schaadt met gemiddeld 46 nachtvluchten per etmaal.. De 

regeling is karig in vergelijking met die van andere mainports. 

Uit het overzicht “Europa” blijkt dat luchthavens zonder mainportambities, kiezen voor een 

stop van 23.00 tot 07.00 uur, overeenkomend met de slaaptijd van de gemiddelde volwassene 

in hun regio. Bij Schiphol krijgt zo'n keuze geen steun van de Nederlandse politiek, omdat 

deze economische belangen laat prevaleren. 

Gelet op wat in Europa gaande is bij andere mainports, zou de politiek er goed aan doen om 

bij een definitieve regeling de lawaaiige cat. 1 en 2 vliegtuigen uit te sluiten voor 

nachtvluchten; verder dient in de regeling een concreter plan opgenomen te worden om de cat. 

3 en 4 vliegtuigen zo geluidsarm en gespreid mogelijk over de routes van Poldeerbaan en 

Kaagbaan te leiden met een hogere transitionlayer met ook een duidelijker aanvangs- en 

eindtijdstip van de regeling. 

 

Wil Schiphol een mainport blijven dan dient het net als de andere mainports cat. 3 en 4 te 

gedogen en zal het aantal nachtvluchten stijgen naar het hoge aantal van Charles de Gaulle 

(thans 176), Frankfort en Amerikaanse grote luchthavens. Schiphol ontbeert de ruimte en de 

gering bevolkte gebieden, zoals deze luchthavens wel hebben, zodat protest uiteindelijk de 

achilleshiel gaat worden. Zou de overheid Schiphol strict willen houden aan een maximum 

aantal nachtvluchten, dan kan Schiphol zijn mainport wel vergeten. 

Indertijd heeft het Nederlandse kabinet de boot gemist, door te beslissen dat de mainport 

Schiphol op het bestaande terrein moest worden uitgebouwd. 

Kijkend naar Azie zou aan een nieuw nachtvluchtbesluit het best de voorwaarde van een 

snelle bouw van een terminal in zee gekoppeld kunnen worden. Schiphol kan dan als echte 

mainport opvangen wat andere mainports in Europa niet kunnen, terwijl er hoop is voor de 

omwonenden om toch nog van de nachtoverlast af te komen. 
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