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In rood de mogelijke nieuwe baan die begint bij de Zwanenburgbaan (de gele baan rechts) en de Polderbaan krulst en de snelweg AS(blauwe
Ii,n). Linksboven Iigt Haarlem. Il LU STRATIEGOOGlE EARTH/HDCMEDIA
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)OOR RICHARD MOOYMAN

;CHIPHOL - Het ministerie
van verkeer en waterstaat
:Ioet onderzoek naar een
nieuwc start- en landings
baan die op Haarlem staat
~ericht. Deze 'Haarlem
baan' is cen van de toe
komsropties voor Schiphol
die minister Eurlings laat
uitwerken.

Herkabinet besloor vorige week
.ot nader onderzoek naar diverse
:oekomstscenario's voor Schip
1101 na her jaar 2020. In her kabi
aersbeslulr werd een variant met
eenextra Kaagbaan als mogelijk
held genoemd, Maar Eurlings
i<ijkr ook naar andere varianten,
zealseen extra baan dwars over
de Polderbaan in de richting van
Haarlem, Dar bliikt uit het 'ver
kenningendocumenr' dar her

Inisterie deze week heeft gepu
bliceerd,

eel ;Yi ct~~b;~~'- ~;~~~g~' d~';~-
rallelle rigging aan de'Victorrij
baan' vcor taxiende vliegruigen
naar- en van de Polderbaan. De
oost-westbaan kan volgens her
plan in beide richtingen worden
gebruikt voor starts en landin
gen.

Als voordeel wordt gencernd
dat de betrouwbaarheid van her
banenstelsel bij slecht weer toe
ncernr, Maar nadelen zijn er ook.
De geluidshinder in 'onder ande
re Haarlem-Zuid en Vijfhuizen'
zal volgens de studie toenemen
door de dichtbij Haarlem ge
schetste baan. Her roraal aantal
ornwonenden mer ernstige ge
luidshinder groeit volgens bere
keningen dan ook met vier pro
cent. Er moeren vanwege veilig-

, heidsnormen extra beperkingen
komen voor nieuwbouwprojec
ten in Haarlem en Vijfhuizen . De
kruising mer de Polderbaan kan
verder 'operationele knelpun
ten' opleveren. Een ander pro
bleern is dar de aanlegkosten
hoog kunnen uirvallen vanwege
de overbrugging van de Hoofd-

zaart, Ondanks dezc nadelen zal
le mogelijkheid van een "Haar
ernbaan' nader worden onder
:ocht, zo bevestlgt een woord-

voerster van minister Eurlings.
Vervolgonderzoek komt er ook
naar diverse varianren met een
tweede Kaagbaan. Ook de aanleg

van een extra noord-zuidbaan
evenwijdig aan de Polderbaan en
Zwanenburgbaan wordt bestu
deerd, evenals verlenging van de

korte Schiphcl-Oostbaan. Her
kabinet wil in 2009 een besluit
nemen over een eventuele aan
passing van her banenstelsel.


