
,t'oJ<I<er'om de Bavo was
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DOO R ARNOUT HEEMSKERK
EN RICHARD STEKELENBURG

HAARLEM - Vliegtuigpionier
Anthonie Fokker koos voor
een rondje om de oude St. Ba
vo als proefvlucht met de Spin
()P 31 augustus 1911. Het is
prachtige Haarlemse historic.
Maar om via een 'Haarlem
baan' nou dagelijks frequent
vliegverkeer over de Grote
Markt te sturen...

Voor koster Henk Soetens van
de Grote Kerk is her gIashelder.
Hij noemt dar plan in eenwoord
'krankiorum', "Maar dar is een
privernening. Een aanvliegroure
over stadsgebied is natuurlijk
een heel erg slecht idee, nag los
van her feir dae ik uberhaupt te
gen verdere uitbreiding van
Schiphol ben. Oak als koster van
historische kerk moet ik er niet
aan denken. De gevolgen van een
cventuele calamiteitzijn niet te
overzicn, Ell dan heb ik her nog
eens over her geluid, Een orgel
concert is nou eenmaal slecht te
beluisreren als erelke paar minu
ten een Boeing overkomt,"

DaphneVisser van restaurant
Molenplas is de eersre die de
vliegtuigen over haar prachtlge
terras aan her w\!ill zal zien

- .._ - - - ...

overkornen, maar rnaakt zich
daarover nag niet direct zorgen,
"Het zal wei war herrie geven,
Maar het ligr er erg aan hoe hoog
ze vliegen, Ik woon zelf in Haar
Iemmerliede, op her randje van
waar gelet op bet vliegverkeer,
gewoond mag worden en ik heb
er eerlijk gezegd weinig last van.
Bij ben ik er natuurlllk nier mee,
maar we zullen wel zien, Of ik de
tent wei kan sluiten aIs dit door
gaan? WeInee, job. Ais dar wer
kelijk at zan hangen van een
vliegtuig dathier overkornr, zou
ik een beel ander probleem heb
ben."

Voorzitter Yvonne Konnen
van wijkraad Meerwijk vindt de
veiligheidsrisico's van her vlie
gen over eeri srad groter dan de
rnogeliike geluidsoverlast, "Met
het geluid van de moderne vlieg
tuigen valt her weI rnee, vind ik
persoonlijk. Vrachtvllegtuigen
maken wel veellawaai, maar die
mogen ,'s nachrs niet vliegen.
Daar zijn strenge regels voor, dus
daar ben ik riier zo .bezorgd over.
We hebben in Meerwijk rneer
last van hallgjongeren ben ik
bang. En verden Mijn man is
vliegtuigbouwkundige, Her zal
hem als muziek in de oren klin-
ken." . ,

De historische vlucht van Fokker boven Haarlem in 1911. ARCHIEFFOTO

Wethouder Maarten Diven
dal van Haarlem: "Mijn eersre
reactie: een misplaatste 1 april
grap, Maar omdat her van het
Rijk komt, moeten we her wei se
rieus 'nernen, Dit gaar tegen alle
idceen en opvattingen in die in
deze regio bij gemeenten en pro
vincie leven, Om een baan aan te
leggen die zoveel overlast gaat

~veroorzaken in een druk stede-

lijk gebied, .klink t onrealiseer-
baar zijn." ,

Burgemeester Bert Bruijn
van Haarlemmerliede en spaarn
woude nocmt de hele ontwikke
ling rondom Schiphol 'zo lang
zamerhand bizar', " Opportunis
tisch gezien zou ik kunnen zeg
gen dat mer de kornst van zo'n
Haarlernbaan het misschien wat
rustiger wordt op de Zwancn-

burgbaan en Polderbaan, maar
ik reageer niet graag vanuit een
dergelijk NIMBY-syndroom
('n iet-in-rniin-ach tertuin', red .),
Ie moet dir in zijn roraliteit zien,
en kijken wat dit betekent voor
de geluidsoverlast her hele ge
bied, Vanuir die optlek moet ie
hier regen zijn, Wij trekken in
deze gezamenlijk op met Haar
lern en Haarlemmerrneer, Het


