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SCHIPH 0 L - De vliegexperimen
ten rond Schiphol gaan ongewij
zigd door . Vanaf morgen zullen
minimaal tienduizend vluchten
worden verplaatst van de Polder
baan naar de Zwanenburghaan.
Dit ondanks bezwaren van de ge
meente Haarlemmermeer en de
Dorpsraad Zwanenburg-Half
weg regen de extra-hinder.

Bestuurslid Eef Haverkort van
de dorpsraad reageerde gister-

middag teleurgesteld. "Dit is
triest voor Zwanenburg. We krij
gen deze zorner te maken met
heel vee1 herrie," Wethouder Mi
chel Bezuijen (Schipholzaken)
liet weren dat Haarlemmermeer
niets heeft regen her experiment
op zich, maarwel regen de gepre
senteerde opzer. Bezuljen ver
wacht dat Luchtverkeersleiding
Nederland rekening zal houden
met de voorwaardcn die de ge
meente heeft gesreld, zoals de

ligging van de route en de duur
van de proef. Indien noodzake
lijk zal de gemeente 'sturend op
treden,'

Minister Eurlings (verkeer)
heeft ingestemd met de opzet
vall de nieuwe serie vliegproe
ven. Hetbcsluit is gisteren gepu
bliceerd in de Staatscourant. Het
gaat om diverse experimenten
die de geluidshinder moeten ver
mindcren.

Ondanks bezwaren van Haar-

lemmermeer en de Dorpsraad
Zwanenburg-Halfweg heeftEur
lings groen licht gegeven aan her
experiment met parallelle starts
op de Polderbaan en Zwanen
burgbaan, Hij verwiist daarbij
naar een positief advies van de
Commisie Regionaal Overleg
Schiphol (CROS), een overleg
platform van bewonersvertegen
woordigers, bestuurders en
luchtvaartsector. , Volgens de
CROS is er sprake van een nood-
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zakelijke tesrperiode die is be
doeld om in een latere fase de
hinder te beperken,

Volgens de gemeente zal de
hinder in Zwanenburg, Lijnden
en Badboevedorp echter toene
men vanwege de verplaatsing
van vluchten van de Polderbaan
naar de Zwanenburgbaan. Vol
gens de luchtverkeersleiding is
dit nodig om de vliegprocedure
veilig uit proberen.

Het experiment moet een op-

tossing bieden voor de proble
men met parallelle starts. Na de
openingvan de Polderbaan blcek
dar er extra maatregelen nodig
waren om gelijktijdig re kunnen
starten van de Zwanenburgbaan.
Om te voorkomen dat de vlieg
tuigen te dicht bij elkaar komen,
krijgen piloten aanvullende in
structies om van hun route af te
wijken. De gehoopte oplossing is
een nieuwe, vaste uitvIiegroute
vanaf de Zwanenburgbaan.

Het rninisrerie verwacht dat de I

voordelen van de nieuwe route
pas na de proefperiode tot uiting I

zullenkomen. Ook Zwancnburg .
en Badhoevedorp krijgen dan tc
maken met een vcrmindering
van de hinder, althans volgens I

het ministerie, Lijnden moet vol
gens Haarlemmermeer rekenlng
houden met blijvende overlast, I

7 Meer over de vliegproeven I
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