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De COVID-crisis heeft een grote impact op de
luchtvaartsector
•

•

•
•

De COVID-19 crisis raakt de
luchtvaartsector buitengewoon hard
In de lockdown in het voorjaar was
het aantal vliegtuigbewegingen nog
maar 10% van het aantal in 2019.
Na een opleving in de zomer is een
tweede dip in het aantal
vliegtuigbeweging zichtbaar.
In de vliegtuigen die wel vliegen zitten
weinig passagiers.
Tot januari 2021 blijft er een
internationaal negatief reisadvies voor
niet-noodzakelijke reizen.

2019
Aantal vliegtuigbewegingen per week

•
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Ook voor (onderhouds-)werkzaamheden heeft
de COVID-crisis veel gevolgen
•

Schiphol streeft ernaar om de totale bedrijfslasten met ongeveer 20-25 procent te verlagen in
2021 en 2022.

•

Dit betekent dat enkele honderden banen geschrapt gaan worden en de kosten verlaagd zullen
moeten worden.

•

Ook voor de werkzaamheden in 2021 heeft dit consequenties.
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Toch blijft er de noodzaak voor (onderhouds-)
werkzaamheden
Schiphol en LVNL voeren (onderhouds-)werkzaamheden uit om:
•

te zorgen dat de veiligheid van het vliegverkeer ook in de toekomst gewaarborgd blijft.

•

onverwachte storingen te voorkomen, waardoor er niet volgens de vaste preferentie.
gevlogen kan worden.

•

kosten te besparen en verstoringen voor de vliegoperatie op Schiphol te beperken.
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Werkzaamheden in 2020 (1/2)
•

Dit jaar is er groot onderhoud gepleegd aan de Oostbaan en waren (zijn) er voorbereidende
werkzaamheden voor de voltooiing van het dubbele rijbaanstelsel.

•

Door de afname van het verkeer deze zomer zijn verschillende werkzaamheden die in het najaar
gepland stonden naar voren gehaald, om de overlast op de operatie en omwonenden zo klein mogelijk
te houden.
• Onder andere werkzaamheden aan taxibanen Alpha en Bravo.

•

Daarnaast zijn er werkzaamheden uit 2021 naar voren gehaald naar het najaar 2020 ter voorbereiding
van de verdubbeling van het rijbaanstelsel.
• De Zwanenburgbaan is twee weken extra buiten gebruik geweest.
• Door werkzaamheden aan taxibanen rond de Zwanenburgbaan werd er gedurende drie weken
vaker verkeer op de Buitenveldertbaan en Oostbaan afgehandeld.

•

Naast deze werkzaamheden is de Aalsmeerbaan gebruikt voor het parkeren van vliegtuigen tijdens de
eerste golf van de COVID-crisis.
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Werkzaamheden in 2020 (2/2)
1 jan 2020

Oostbaan
Zwanenburgbaan
Buitenveldertbaan

zomervakantie wk28-34

Meivakantie wk18

1 jan 2021

week 12-17
week 34 - 35

week 20

VDR

week 22
week 36

Polderbaan + rijbaan Q
week 39

Kaagbaan
Aalsmeerbaan
Rijbanen

week 45

week 13-28

Parkeerplaats
week 22-25

week 28-32

A en B

A en B

Verplaats uit najaar
vanwege COVID

Week 40 - 42

VDR

Week 48 - 03

VDR

A
B
Voorbereiding VDR
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Werkzaamheden in 2021
In 2021 staan er twee grote projecten gepland met effecten op het baangebruik:
•

Volgens de meerjarenplanning van onderhoud aan het banenstelsel wordt de Polderbaan aangepakt
voor groot onderhoud, voor een periode van 13 weken.

•

Daarnaast wordt er een extra taxibaan inclusief viaduct over de A4 gebouwd voor taxiënde vliegtuigen.
• Deze taxibaan sluit de ‘tweede ring’ van rijbanen rond Schiphol en maakt tweerichtingsverkeer
rond Schiphol Centrum mogelijk.
• In het vervolg van deze informatiebijeenkomst wordt dit project aangeduid met ‘Voltooiing
Dubbele Rijbaanstelsel’, afgekort VDR.

•

Jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden aan de overige start- en landingsbanen en vervangingen van
landingshulpmiddelen (Instrument Landing System) door LVNL.
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Planning werkzaamheden 2021
1 jan 2021

Concept 12-11-2020
1 jan 2022

zomervakantie wk28-35

Meivakantie wk17-18

week 28-29

Oostbaan

week 20-22

NOH

Zwanenburgbaan

week 24-26

NOH

Buitenveldertbaan

week 4-16

Groot onderhoud

Polderbaan

week 41

Kaagbaan
week 38-40

Aalsmeerbaan
Rijbanen

NOH
week 48-3

VDR

week 5-14

week 17-19

VDR
B

VDR
C

D
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Voltooiing Dubbele Rijbaanstelsel (VDR)
Martine van Genderen

Informatieve sessie
Voltooiing dubbele
rijbaanstelsel ‘Quebec’
Martine van Genderen
November 2020

Wat is de achtergrond van het project?
•

Schiphol is omringd met een dubbele taxibaan genaamd Alpha en Bravo

•

Taxibaan Quebec is een uitzondering en is enkelbaans

•

Dit project realiseert de voltooiing van het dubbele rijbaanstelsel

Waarom is het nodig?
Verbetering van de grondoperatie en daarmee de veiligheid
•

Versimpeling infrastructuur

•
•

Efficiëntere doorstroming
Overzichtelijker in gebruik

•

Vermindering van de werkdruk voor
de LVNL

Welke bouwfases zijn er?
0

1a

1b

Oplevering 2020

Oplevering 2021

Oplevering in 2025

•

•

•

Ruimte maken voor
het tweede viaduct

•
•

Voltooiing gedeeltelijke dubbele rijbaan
Bouw Avioduct
Aanpassing
knooppunt Zulu

•
•
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Oplevering TBD

Voltooiing dubbele
•
rijbaan
Aansluiting knooppunt
Punt Pieter
Bouw Remote holding

Aanpassing huidige
rijbaan Quebec

Hoe ziet het terrein eruit?
Augustus 2020

Huidige situatie
400.000 m2 bouwterrein
352.580 ton zand
Ruim 20 actieve stakeholders

Toekomstige situatie
15.000 m2 oppervlakte viaduct
over de A4
220.000 m2 oppervlakte nieuw
asfalt (33 voetbalvelden)

Sloop panden Snipweg
& Pelikaanweg
Diverse
huurders

Wat hebben we al gedaan?

Verplaatsen van de
Samsung mast

Verplaatsing van het
portaal

Heipalen 900 stuks!

Welke werkzaamheden voeren we uit?

Voorbelasting

Welke werkzaamheden
voeren we nu uit?

Bravo
Alpha
W9

W10

•

Het ophogen van de rijbanen + de
werkzaamheden op de Polderbaan hebben
het meeste effect op het baangebruik.

•

Ophoging is nodig zodat eisen m.b.t. zichtlijnen
(afhankelijk van de hellingen) worden ingewilligd.
Zo wordt voldaan aan EASA wetgeving.

•

Het hoogste punt wordt maar liefst 1,2m hoger.

Zulu
Quebec

Welke werkzaamheden voeren we nu uit?
Fase B

Fase A

Fase C

Fase D

Polderbaan
gesloten

x

VDR

VDR
Zulu

W9
W10
VDR

Zulu

The PPT template: How does it work?

Zulu

W9
W10
VDR
Zulu

Groot onderhoud Polderbaan
Frans Schenk

Inhoudsopgave
• Cluster Polderbaan
• Scope
• Planning
• Noodzaak

Groot onderhoud Polderbaan

Groot onderhoud Rijbaan V

Groot onderhoud Baan- en rijbaanstations P & T - ET
Groot onderhoud Rijbaan Z

Groot onderhoud Polderbaan
• Het vervangen van de asfaltverharding. (275.000m2)
• Het opnieuw aanbrengen van markeringen. (15km)
• Reinigen, repareren en deels vervangen
hemelwaterputten en –leidingen.
• Maaien, egaliseren en opnieuw inzaaien van de
velden. (41.500m2)

Hoeveelheden
• 130.000 Tn asfalt frezen en afvoeren ( 5.100 vrachtwagens )
• 150.000 Tn nieuw asfalt verwerken in baan en rijbaan ( 5.500 vrachtwagens )
• Samen 10.600 vrachten is 21.200 vervoersbewegingen in periode van 12 weken is
1.800 per week is bijna 300 per dag dus zeg maar 15 per uur, iedere 4 minuten een
vrachtauto de poort in of uit.
• Totaal oppervlak verharding 600.000 m2 en dat zijn ongeveer 80 voetbalvelden
• 2.100 armaturen
• 15.000 m2 markeringen
• 70.000 m1 zagen en aanbrengen kabels in asfaltverharding

Uitgangspunten Planning
• Niet weersafhankelijke werkzaamheden (o.a sloopwerkzaamheden) 24-7 gepland.
• Weersafhankelijke werkzaamheden (o.a. asfalt- en ET werkzaamheden) is gebaseerd op 5 dagen
per week met 2 shifts.
• Mogelijkheden tot uitwijken naar nachten en weekend bij o.a. slecht weer om zo op korte termijn
terug op planning te komen.
• Het niet inplannen van Nacht- en Weekendwerk op het kritieke pad van de planning is de
beheersmaatregel ( Buffer ) om uitloop en vertraging door weersinvloeden weer z.s.m. op te
vangen.
• Geen buffer plannen leidt tot een onbeheersbare einddatum en nog verder uitlopen in planning.
• Tevens ontstaan hierdoor zeer grote risico’s t.a.v. financiën en het meest belangrijke, een niet
betrouwbare planning. Kortom, de planning wordt onbeheersbaar omdat verschillende disciplines
op het kritieke pad dan niet beschikbaar zijn op het moment van herplannen en doorschuiven.

Noodzaak werkzaamheden
• GOH werkzaamheden
• Assets einde levensduur
• Bij niet uitvoeren onderhoudswerkzaamheden grote kans op ongepland uitval van
assets
• Voorbeeld rijbaan V in zomer 2018 ca. 2 weken afgesloten ivm storing aan voeg bij
kunstwerk hoofdvaart

Aangepast baangebruik tijdens
werkzaamheden 2021
Leo Hoogerbrugge

Concept 12-11-2020

Werkzaamheden

Periode

Effecten op het baangebruik

Normaal onderhoud
Oostbaan

12 juli tot 26 juli

Geen effecten voor het handelsverkeer. Niet-handelsverkeer wordt op de overige
banen afgehandeld.

Normaal onderhoud
Zwanenburgbaan

17 mei tot 7 juni

Tijdens onderhoud aan de Zwanenburgbaan verplaatst landend verkeer naar
de Buitenveldertbaan. Een klein deel verplaatst naar de Oostbaan en Kaagbaan.

Normaal onderhoud
Buitenveldertbaan

14 juni tot 5 juli

Tijdens onderhoud aan de Buitenveldertbaan verplaatst landend verkeer en startend
verkeer naar de Aalsmeer- en Zwanenburgbaan. Een klein gedeelte van het landend
verplaatst naar de Oostbaan.

Normaal onderhoud
Kaagbaan

11 oktober tot 18 oktober

Tijdens het Kaagbaanonderhoud verplaatst landend verkeer naar de Aalsmeerbaan
en de Zwanenburgbaan. Startend verkeer verplaatst naar de Aalsmeerbaan, de
Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan.

Normaal onderhoud
Aalsmeerbaan

20 september tot 11 oktober

Tijdens het onderhoud aan de Aalsmeerbaan verplaatst landend en startend verkeer
verkeer van de Aalsmeerbaan naar de Buitenveldertbaan en de Kaagbaan.
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18C

VDR-fase B – Rijbaan Z gesloten
•

•

•

Bij sluiting van rijbaan Z zal verkeer van en naar de Polderbaan moeten
taxiën via
• rijbaan Y, als Zwanenburgbaan in gebruik is, of

rijbaan Y

rijbaan W5

• via rijbaan W5, als Zwanenburgbaan niet in gebruik is
Bij landen 18C of starten 36C is er een afhankelijkheid tussen landende
c.q. startende vliegtuigen en taxiënd verkeer op rijbaan Y, met een
veiligheidsrisico
Om een veilige en efficiënte operatie te waarborgen zal indien mogelijk
• bij noordelijk baangebruik in een startpiek de Buitenveldertbaan
als secundaire baan worden ingezet
• bij zuidelijk baangebruik in een landingspiek de Buitenveldertbaan of Oostbaan als secundaire baan worden ingezet
36C

VDR

rijbaan Z
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18C

VDR-fase C – Rijbaan Z gesloten, W9+W10
gesloten, Polderbaan gesloten (1/2)
•

•

rijbaan Y

Tijdens groot onderhoud aan de Polderbaan zou de Zwanenburgbaan in
een normale situatie de rol als primaire baan overnemen. Echter het
gebruik van de Zwanenburgbaan wordt in die periode belemmerd door
werkzaamheden rondom de baan.
• Door sluiting van opritten W9 en W10 kan startend verkeer vanaf
baan 36C aan de oostzijde alleen gebruik maken van oprit W8.
Zware vliegtuigen hebben hierdoor niet voldoende baanlengte
om op te stijgen.
• De volledige baanlengte is wel beschikbaar via oprit W11. Echter
rijbaan Z is gesloten en W11 is alleen bereikbaar via rijbaan Y.
Bij starten 36C is er dus een afhankelijkheid tussen startende vliegtuigen
en taxiënd verkeer op rijbaan Y, met een veiligheidsrisico.

W8
W9
W11 W10

36C

VDR

rijbaan Z

18

18C

VDR-fase C – Rijbaan Z gesloten, W9+W10
gesloten, Polderbaan gesloten (2/2)
•

•

•

rijbaan Y

Om een veilige en efficiënte operatie te waarborgen zal indien mogelijk bij
noordelijk baangebruik overdag tijdens landingspieken en offpieken de
Buitenveldertbaan worden ingezet als startbaan. Tijdens startpieken zal bij
noordelijk baangebruik gestart worden van de Zwanenburgbaan en
Buitenveldertbaan.
Landend verkeer zal meestal voldoende baanlengte hebben en baan 18C
via afrit W8 kunnen verlaten. Daarom zal de Zwanenburgbaan de primaire
landingsbaan kunnen zijn bij zuidelijk baangebruik.
In de nacht neemt de Zwanenburgbaan de functie van de Polderbaan
over. Bij noordelijk baangebruik zal gestart worden van de
Zwanenburgbaan. Hiervoor is ontheffing aangevraagd volgens artikel 8.23
van de wet luchtvaart. Bij zuidelijk baangebruik is baan 18C de
landingsbaan; LVNL zet zich in om zo veel mogelijk vliegtuigen de
gekromde vaste naderingsroute te laten gebruiken.

W8
W9
W11 W10

36C

VDR

rijbaan Z

19

18C

VDR-fase D – Rijbaan Z deels gesloten, W9+W10
gesloten
•

•

•

•

Bij sluiting van rijbaan Z zal verkeer van en naar de Polderbaan moeten
taxiën via
• rijbaan Y, als Zwanenburgbaan in gebruik is, of
• via rijbaan W5, als Zwanenburgbaan niet in gebruik is
Bij landen 18C of starten 36C is er een afhankelijkheid tussen landende
c.q. startende vliegtuigen en taxiënd verkeer op rijbaan Y, met een
veiligheidsrisico
Om een veilige en efficiënte operatie te waarborgen zal indien mogelijk
• bij noordelijk baangebruik in een startpiek de Buitenveldertbaan
als secundaire baan worden ingezet
• bij zuidelijk baangebruik in een landingspiek de Buitenveldertbaan of Oostbaan als secundaire baan worden ingezet
Volledige lengte van Zwanenburgbaan bereikbaar via rijbaan Z en W11

rijbaan Y

rijbaan W5

W8
W9
W11

36C

VDR

rijbaan Z
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Concept 12-11-2020

Vervanging ILS van Polderbaan en Kaagbaan (1-3)
•

•

•

De vervanging van een Instrument Landing System (ILS) bestaat uit drie fasen
• afbreken van oude en opbouwen van de nieuwe apparatuur, inclusief funderingen
• inregelen en meten van de nieuwe apparatuur
• aantonen van betrouwbaarheid van de nieuwe apparatuur
Tijdens de eerste twee fasen is de betreffende baan niet beschikbaar, noch het ILS zelf; het
streven is om dit indien mogelijk te laten samenvallen met groot onderhoud aan die baan. De
derde fase kan plaatsvinden nadat het groot onderhoud is afgerond.
Tijdens de laatste fase is het ILS wel beschikbaar, maar het is alleen geschikt voor gebruik
bij een zicht van meer dan 550 m en een wolkenbasis van meer dan 200 voet (ca. 60 m).
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Concept 12-11-2020

Vervanging ILS van Polderbaan en Kaagbaan (2-3)

ñ

ñ

ñ
ñ

ñ

ñ

Goed zicht

Minder dan goed zicht

ñ

ñ

ñ

X

ñ

ñ

Goed zicht

ñ

X

ñ

ñ

ñ

Polderbaan mogelijk bij zicht onder 550 m. Dan
ook geen landingen op Zwanenburgbaan
mogelijk, vanwege normaal onderhoud.

ñ

ILS drie weken Cat I. Geen landingen op

ñ

•

ñ

Effect Polderbaan, aanvullend t.o.v. fase D
• ILS drie weken niet bruikbaar. Dan geen parallel
naderen op Polderbaan en Zwanenburgbaan
mogelijk, want internationale regels schrijven
voor dat daarvoor op beide banen een ILS
beschikbaar moet zijn.

Minder dan goed zicht
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Concept 12-11-2020

Vervanging ILS van Polderbaan en Kaagbaan (3-3)
ñ

ñ
ñ

ñ

Effect Kaagbaan
• ILS drie weken niet bruikbaar. Landingen op
Kaagbaan alleen mogelijk bij zicht boven 1500
m en wolkenbasis boven 300 voet (ca. 100 m).
Geen effect op landingspiek, wel op startpiek en
offpiek.

ñ

ñ

Startpiek/offpiek, zicht <1500m wolken <300ft

•

ILS Cat I. Vijf weken alleen landingen op

ñ

ñ

Kaagbaan mogelijk bij zicht boven 550 m en
wolkenbasis boven 200 voet (ca. 60 m). Geen
effect op landingspiek, wel op startpiek en
offpiek.

ñ

ñ

ñ

ñ
Startpiek/offpiek, zicht <550m wolken <200ft
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Onderhoudsplanning 2021 en effecten
voor de omgeving

Concept 12-11-2020

Planning werkzaamheden 1e helft 2021
2020

2021

Meivakantie wk17-18
week 4-16

Polderbaan
Taxibanen / VDR

Groot onderhoud
Week 40 - 42

week 48-3

week 5-14

VDR

VDR
A

week 17-19

VDR
B

VDR
C

D

25

VDR Fase A, B en D

26

•

Bij noordelijk baangebruik wordt in een
startpiek de Buitenveldertbaan als secundaire
baan ingezet.

•

Bij zuidelijk baangebruik wordt in een
landingspiek de Buitenveldert of Oostbaan als
secundaire baan ingezet.

•

Gezien het huidige aantal
vliegtuigbewegingen (50%) is het aantal starten landingspieken lager dan gebruikelijk.
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Polderbaan
• Landend verkeer verplaatst naar
• de Zwanenbrugbaan
• Startend verkeer verplaatst naar
• De Zwanenburgbaan

27

27

•

Bij noordelijk baangebruik:
• Tijdens onderhoud aan de Polderbaan en
werkzaamheden voor VDR wordt startend
verkeer buiten de startpieken om
verplaatst naar de Buitenveldertbaan
• Tijdens startpieken wordt startend verkeer
verplaatst naar de Zwanenburg- en
Buitenvelderbaan/Oostbaan.

•

Bij zuidelijk baangebruik:
• Landend verkeer wordt verplaatst naar de
Zwanenburgbaan.
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VDR fase C en Polderbaan
buiten gebruik

Concept 12-11-2020

Planning werkzaamheden 2e helft 2021
1 jan 2021

Oostbaan
Zwanenburgbaan
Buitenveldertbaan

1 jan 2022

zomervakantie wk28-35

Meivakantie wk17-18

week 28-29
week 20-22

NOH
week 24-26

NOH
week 41

Kaagbaan
week 38-40

Aalsmeerbaan

NOH
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Normaal onderhoud
Zwanenburgbaan
•

Landend verkeer verplaatst naar
• de Kaagbaan
• de Buitenveldertbaan en
Polderbaan (klein deel)

•

Startend verkeer verplaatst naar
• de Buitenveldertbaan
• de Kaagbaan (klein deel)
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Oostbaan

Buitenveldertbaan

•
•

Landend verkeer verplaatst naar
• de Aalsmeerbaan
• de zwanenburgbaan

•

Startend verkeer verplaatst naar
• de Aalsmeerbaan
• de zwanenburgbaan
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Landend verkeer en startend verkeer
verplaats naar secundaire banen.
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Aalsmeerbaan

Kaagbaan

•

Landend verkeer verplaatst naar
• de Buitenveldertbaan
• de Kaagbaan

•

•

Startend verkeer verplaatst naar
• de Buitenveldertbaan
• de Kaagbaan

• startend verkeer verplaatst naar

landend verkeer verplaatst naar
• de Zwanenburgbaan
• de Aalsmeerbaan

•
•
•

32

de Zwanenburgbaan
de Aalsmeerbaan
de Buitenveldertbaan
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