


Achtergrond

• Voorstel hinderbeperking ingediend door bewonersvertegenwoordiging

• Aanpassing startroutes (SID’s) vanaf baan 18C t.b.v. hinderbeperking Kudelstaart

• A.d.h.v. procedure nieuwe voorstellen hinderbeperking wordt voorstel middels 
criteria getoetst

Vraag

• Uitvoeren quickscan met als doel inzichtelijk te maken:

•

•

•

•

•



Voorstel

• Startroutes 18C

• Betreffende SID’s: LARAS1X / ROVEN2X / 
EDUPO2X /  ELPAT2X / TORGA1X

•

•

•



1. Bepalen vliegbaarheid van voorstel 

•

2. Op basis resultaat bulletpoint 1:

Aanpak in lijn met eerdere To70 quickscans voor o.a. Bodegraven en nacht-SID’s 
Kaagbaan



1. Bepalen vliegbaarheid van voorstel 

•

2. Op basis resultaat bulletpoint 1:



Methode

• Bepalen maximale bochtstraal tot aan EH046

•

• Toetsing of voorgestelde route hieraan voldoet



Algemene criteria en uitgangspunten

Route moet voldoen aan standaard ontwerp 
criteria (ICAO PANS-OPS);

• Minimale draaihoogte 120 m;

• Earliest turn point niet voor de 120 m positie;

• Snelheid 209kts in de bocht (statistische 
snelheid op 3NM van de baandrempel);

• Koersverandering < 50º, min. stabilisatie 
afstand berekend voor koers verandering = 
50º;

• Max. turn rate 3deg/s.

EH046 blijft op oorspronkelijke locatie

• Betekent geen verandering na passage EH046



Bevindingen

Voorstel introduceert “Flyover” waypoint abeam
Rijsenhout (EHRIJ):

• Eerste turn point (ETP) op 1.96NM (3.64 km) van 
baan drempel. (i.v.m. minimale draaihoogte)

• Afstand tussen ETP en EH046 is 6.2 km

• Minimale stabilisatie afstand (MSD) voor flyover 
afstand is  5.3 km met een bochtstraal waarbij turn 
rate <= 3deg/s

• Resterende 1 km is onvoldoende om de volgende
bocht in te zetten



Conclusie

Voorstel voldoet niet aan ontwerpcriteria, daarom 
aanpassing noodzakelijk:

• Draaipunt moet verlegd richting EH048, of:

• EH046 moet +/-1000m richting N/W verplaatst



Conclusie

Voorstel voldoet niet aan ontwerpcriteria, daarom 
aanpassing noodzakelijk:

• Draaipunt moet verlegd richting EH048, of:

• EH046 moet +/-1000m richting N/W verplaatst



To70 voorstel

• EH046 verplaatsen

• Koersverandering bij EHRIJ is 12° met 
een “flyby” waypoint abeam Rijsenhout 
(EHRIJ)

• Wederom een “flyby” waypoint op 
EH046_new

• Opeenvolging van bochten voldoet nu 
wel aan ontwerpcriteria

• Aangepaste routevoorstel doet recht aan 
oorspronkelijk routevoorstel



1. Bepalen vliegbaarheid van voorstel 

•

2. Op basis resultaat bulletpoint 1:



Aantallen starts: Aantallen landingen:



Aantallen starts 18C: Aantallen landingen:



1. Bepalen vliegbaarheid van voorstel 

•

2. Op basis resultaat bulletpoint 1:



Doel

Effecten van geluidshinder inzichtelijk maken op basis van gemiddelde 
geluidbelasting op jaarbasis (Lden) en piekbelasting (LAmax)

Uitgangspunten

• Gerealiseerd verkeer gebruiksjaar 2018

• Huidige afhandelingssituatie (routespreiding, startprocedure, etc.)

• Jaargemiddelde geluidbelasting in dB(A) Lden en Lnight

• Piekbelasting in dB LAmax

• Doc29 rekenmethode in Daisy

• Noiseloaddatabase o.b.v. daadwerkelijke verkeer in gebruiksjaar 2017

• Lokale en totale effecten o.b.v. woningbestand 2005 en 2018



Lden geluidsberekening

Effecten van geluidshinder inzichtelijk maken 
op basis van gemiddelde geluidbelasting op 
jaarbasis (Lden)

• Minimaal effecten zichtbaar op Lden-
geluidsbelasting

• Verschuiving aantallen ernstig 
gehinderden zichtbaar maar valt wel 
binnen onzekerheidsmarge

• Starts 18C worden relatief weinig gebruikt



Lden geluidsberekening

Effecten van geluidshinder inzichtelijk maken 
op basis van gemiddelde geluidbelasting op 
jaarbasis (Lden)

• Minimaal effecten zichtbaar op Lden-
geluidsbelasting

• Verschuiving aantallen ernstig 
gehinderden zichtbaar maar valt wel 
binnen onzekerheidsmarge

• Starts 18C worden relatief weinig gebruikt



Lden geluidsberekening

Effecten van geluidshinder inzichtelijk maken 
op basis van gemiddelde geluidbelasting op 
jaarbasis (Lden)

• Minimaal effecten zichtbaar op Lden-
geluidsbelasting

• Geen verschuiving van aantal woningen 
binnen de 58 dB(A) Lden

• Starts 18C worden relatief weinig gebruikt



Lnight geluidsberekening

Effecten van geluidshinder inzichtelijk maken 
op basis van gemiddelde geluidbelasting op 
jaarbasis (Lnight)

• Minimaal effecten zichtbaar op Lnight-
geluidsbelasting

• Verschuiving aantallen ernstig 
slaapverstoorden zichtbaar 

• Starts 18C worden relatief weinig gebruikt



Lnight geluidsberekening

Effecten van geluidshinder inzichtelijk maken 
op basis van gemiddelde geluidbelasting op 
jaarbasis (Lnight)

• Minimaal effecten zichtbaar op Lnight-
geluidsbelasting

• Geen verschuiving van aantal woningen 
binnen de 58 dB(A) Lden

• Starts 18C worden relatief weinig gebruikt



LAmax piekbelasting >= 50dB

• ELP2X route

• Airbus A320 
(meest voorkomende type op deze SID)

• Positief effect ter hoogte van Kudelstaart 
van circa. -0,1 dB tot -3,0 dB

• Negatief effect ter hoogte van Leimuiden 
van circa. +0,1 dB tot +2,8 dB

• Absolute piekbelasting hoger in 
Kudelstaart dan Leimuiden



LAmax piekbelasting >= 50dB



LAmax piekbelasting >= 50dB



LAmax piekbelasting >= 50dB

• LAR1X route

• Boeing 737-700
(meest voorkomende type op deze SID)

• Positief effect ter hoogte van Kudelstaart 
van circa. -0,1 dB tot -4,7 dB

• Negatief effect ter hoogte van Leimuiden 
van circa. +0,1 dB tot +4,5 dB

• Absolute piekbelasting hoger in 
Kudelstaart dan Leimuiden



LAmax piekbelasting >= 50dB



LAmax piekbelasting >= 50dB



Conclusie

• Verschuiving zichtbaar van jaargemiddelde Lden-geluidbelasting:

•

•

• Verschuiving zichtbaar van jaargemiddelde Lnight-geluidbelasting:

•

•

• Verschuiving zichtbaar van LAmax-piekbelasting:

•

•



1. Bepalen vliegbaarheid van voorstel 

•

2. Op basis resultaat bulletpoint 1:



Doel

Aangepast routevoorstel beoordelen op operationele 
effecten

Methode

• Toetsing separatievoorschriften 

• Effect op:

•

•



Separatie voorschriften

Slechts 1 vorm van separatie noodzakelijk!

• Onderscheid:

•

•

• Bekijken op mogelijkheden voor:

•

•



Separatie voorschriften

Verticaal

1000 ft voorgeschreven in luchtruim Schiphol

• Alle departures klimmen naar zelfde hoogte (FL60)

•

• Alle arrivals dalen naar zelfde hoogte (FL70)

•



Separatie voorschriften

Verticaal 

Arrivals versus departures: 

• ARTIP en SUGOL arrivals blijven 
in de regel noord van Schiphol in geval
van starten vanaf 18C 

•

• Alleen arrival versus departure conflict 
van betrokken SID’s met arrivals
vanaf RIVER
•

• Vanwege kleine wijziging vertrekroutes
geen significante wijziging in aantal of 
complexiteit van conflicten tussen 
arrivals en departures voorzien



Separatie voorschriften

Horizontaal

in dit geval 4 mogelijkheden:

• 1 min startseparatie wanneer (blijvende) 45 graden divergentie direct na de start 
•

•

• Verminderde separatie op basis van zicht toren VKL

•

• Verminderde separatie op basis van zicht door vliegers

•

• 3 NM mbv radar voorgeschreven In luchtruim Schiphol



Separatie toetsing

Departures onderling

• Introductie convergentie tussen Torga/Elpat/Edupo/
Roven/Laras en Denag/Wispa na EHRIJ (12 graden)

•

•

• Verminderde separatie op basis van zicht toren VKL

•

• Verminderde separatie op basis van zicht door vliegers

•

• 3 NM mbv radaseparatie onveranderd toepasbaar



Conclusies

• Verkeer kan aan 1 of meer voorgeschreven separatienormen voldoen!



Doel

Voorstel beoordelen op operationele effecten

Methode

• Toetsing separatievoorschriften 

• Effect op:
•

•

• Mogelijke overige gevolgen operatie



Effecten route aanpassing op complexiteit en inpassing huidig afhandelingsconcept

• Verdwijnen van voldoende startdivergentie zorgt voor noodzaak andere separatie 
vormen

•

•

• Introductie van 1e bocht naar rechts voor SIDs naar links zorgt
voor mogelijkheid tot insnijden sector 3 start na sector 1 of 2 start

•

• Beleving bij VKL’s dat kisten gaan convergeren + mogelijkheid tot 
latere onderkenning van SID blunder

•



Doel

Voorstel beoordelen op operationele effecten

Methode

• Toetsing separatievoorschriften 

• Effect op:
•

•



Effecten route aanpassing op capaciteit en netwerk

• Groter startinterval zorgt voor afname departure capacity

• Geschatte afname (expert judgement) 2-3 kisten per uur

• Meer nauwkeurige berekening van afname vereist capaciteitssimulatie



Conclusies

• Verkeer kan aan 1 of meer voorgeschreven separatienormen voldoen

• Grotere startinterval zal leiden tot afname capaciteit

•

•

• Situatie alleen van toepassing wanneer 18C als enige startbaan in gebruik

•

• Routevoorstel betreft relatief weinig starts (< 1000 in GJ2018)

• Cumulatieve impact op operatie daarom ingeschat als gering



1. Bepalen vliegbaarheid van voorstel 

•

2. Op basis resultaat bulletpoint 1:



Ruimtelijke aspecten

• Door de beperkte verschuiving van Lden-geluidsbelasting heeft de 
wijziging geen impact op ruimtelijke aspecten

Bedrijfseconomisch aspecten

• Kosten routewijziging

•

•

•

• Extra vliegafstand resulteert in hogere brandstofkosten per vlucht, maar 
is zeer beperkt



• Routevoorstel alleen vliegbaar met een kleine verschuiving van waypoint EH046

• Verkeer kan aan 1 of meer voorgeschreven separatienormen voldoen

• Geringe capaciteits afname (ca. 2-3 kisten per uur)

• Routevoorstel betreft relatief weinig starts (< 1000 in GJ2018) en komt op weinig momenten
voor

• Minimaal effect op Lden-geluidshinder, hele lichte verschuiving van aantal ernstig gehinderden

• Afname LAmax-piekbelasting ter hoogte van Kudelstaart, toename ter hoogte van Leimuiden

• Absolute LAmax-geluidsbelasting hoger in Kudelstaart dan in Leimuiden




