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Zel s Schiphol ziet 'Haariembaan' Diet zitten
DOOR RICHARD MOOYMAN

\ SCRIPHOL - De directie van
.Schiphol ziet weinig in een even
tuele nieuwe start- en landings
baan die op Haarlem en Vijfhui
zen sraat gericht,

Dar zegt woordvoerster Kathelij
ne Vermeulen in reactie op een
srudievan her ministerie van ver
keer en waterstaat naar een even
tuele 'Haarlembaan' na 2020.

De luchthaven wil weI de mo
gelijkh eid hebben om een twee-

de Kaagbaan aan te leggen, aldus
Vermeulen. Daarmee kan vol
gens haar de capaclteir van her
banenstelsel in de toekomst be
trouwbaarder worden gemaakt.

Minister Eurlings(verkeer)
onderzoekt diverse toekomsr
modellen met een tweede Kaag
baan, maar deze week bleek dar
hij oak een variant Iaat uirwer
ken met een baan die de Polder
baan kruist en op Haarlem en
Viifhulzen staat gerichr, Ook
wordt een extra noord-zuidstart-

baan russen de Polderbaan en
Zwanenburgbaan bekeken.

Uit een eersteverkenning van
her minisrerle blijkt dar de
'Haarlembaan' evenals een rwee
de Kaagbaan ervoor kan zorgen
dat er bi] sleeht weer minder ver
tragingen en annuleringen ziin,
De baan scoort wat geluidshin
der berreft slecht. Haarlem en
Vijfhuizen moeten rekening
houden met een forse toename
van het vlieglawaai. Het totaal
aantal omwonenden met ernsti-

ge geluidshinder zal met vier
procent stijgen.

Kan het onderzoek naar de
'Haarlembaan' dan niet beter
worden stopgezet? "Dar is niet
aan ons", aldus Schipholwoord
voersrer Vermeulen.

secrerarls Rein Buser van de
Vereniging Dorp Vijfhuizen
vindt het plan 'te dol am over re
praten', De uitbreiding van
Sehiphol moet volgens hem
stoppen, "We zijn pertinent te
gen weer een nieuwe baan .

Frankfurt heeft maar drie ban en
en Landen Heathrow geloof ik
ook maar drle, Ongelooflijk dar
dit maar door rnoet gaan, Er
wordt gezegd dar zo'n baan dan
gezien de wind gunstiger ligt,
maar ik kan me niet voorstellen
dar dit met moderne toestellen
een probleem moer zijn." Oak
wiist hij op de veiligheidsrisico's
als vliegtuigen pal over Haarlem
gaan vliegen, " Het kin gewoon
niet meer."
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