
A. Voorstel wijziging startroutes (SID’s) van de Zwanenburgbaan (18C) in zuidelijke richting. 
 
Vanwege de sterke toename van het aantal vliegtuigbewegingen en het steeds intensievere gebruik 
van de Zwanenburgbaan in en vanuit zuidelijke richting verzoekt de bewonersvertegenwoordiging 
van Kudelstaart een routeaanpassing van enkele startroutes van de Zwanenburgbaan teneinde 
Kudelstaart enigszins te ontlasten. 
Dit heeft met name een positief effect op het stijgend aantal starts tijdens de late avond- nacht en 
vroege ochtenduren. Deze starts komen vooral voor tijdens perioden dat de Kaagbaan niet in gebruik 
is, b.v. in het voorjaar tijdens onderhoud van de Kaagbaan. 
De zuidelijke, oostelijke en noordelijke starts vliegen dan recht over Kudelstaart op lage hoogte. 
 
De routewijziging is noodzakelijk om het cumulatief effect van overlast voor Kudelstaart, door 
verdere toename van het verkeer, o.a door gewijzigde zichtlimieten LVNL (waardoor steeds meer 
parallel baangebruik plaatsvindt), plus de hindertoename als gevolg van het “microklimaat 
Leimuiden” (met een geleidelijk stijgende participatiegraad), te verlichten. 
 
Ook dient in dit verband de sterk stijgende overlast t.g.v. de sterke toename van het gebruik van de 
Aalsmeerbaan niet onvermeld te blijven. 
 
Naast de gebruikelijke nachtelijke verstoring door het startende verkeer van de Kaagbaan zijn deze 
starts van 18C uiteraard van een nog zwaardere orde voor Kudelstaart. 
Een beperkte verschuiving van enkele startroutes van de Zwanenburgbaan voor Kudelstaart is dus 
zeer gewenst. 
 
Het voorstel houdt een wijziging in van enkele startroutes van 18C welke na de start ter hoogte van 
Rijsenhout (abeam) een korte koerswijziging (track) richting west maken om vervolgens na 
Kudelstaart de oorspronkelijke route (SID) weer te volgen. 
 
Het betreft de volgende SID’s met een voorbeeld van een beschrijving van het eerste deel van de 
start: 
 
LARAS 1X, ROVEN2X, EDUPO2X, ELPAT2X en TORGA1X. 
 
Het voorstel is om de bovengenoemde SID’s na track 183 MAG op b.v. 4.5nm SPL (abeam Rijsenhout) 
een wat westelijker track (195-200) te laten vliegen (verplaatsing EH046) en vervolgens QDM NV … 
graden inbound EH074 voor LARAS1X en MAG track … inbound EH026 voor ROVEN1X, EDUPO2X, 
ELPAT2X EN TORGA1X. Zie bijlage kaartje). 
 
Naar de mening van de bewonersvertegenwoordiging voldoet dit hinderbeperkend voorstel aan de 
criteria gesteld in de “Procedure voor behandeling nieuwe voorstellen hinderbeperking”. 
 
Opmerking 
Omdat dit voorstel leidt tot vergroting van overlast bij anderen is het niet te verwachten dat er een 
unaniem oordeel van de verschillende vertegenwoordigers van de verschillende delegaties zal zijn. 
Het zou daarom goed zijn te onderzoeken hoe de totale hinder is in de huidige situatie en wat die zou 
zijn in de hier voorgestelde situatie ten einde een optimum te kunnen bepalen. Het voorstel betreft 
in de huidige situatie ca 3 k VTB./j. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 


