
Van: Klachten Coördinator [mailto:KlachtenCoordinator@lvnl.nl]  

Verzonden: donderdag 28 oktober 2010 11:13 

Aan: rob.wesselingh@hoevelakenbereikbaar.nl 
Onderwerp: Vliegbewegingen boven Hoevelaken 
  
Geachte heer Wesselingh, 
  
Op 22 augustus jl. heeft u ons vragen gesteld over de aanwezigheid van vertrekkende 
vliegtuigen boven Hoevelaken en over een mogelijke toename van dit luchtverkeer boven 
deze woonkern van de gemeente Nijkerk in het recente verleden. 
  
LVNL is bij de afhandeling van het luchtverkeer van en naar Schiphol gehouden aan 
wettelijke milieuregels voor de geluidbelasting voor het gebruik van het luchtruim rondom de 
luchthaven en voor het gebruik van de start- en landingsbanen van deze luchthaven. De 
Inspectie Verkeer & Waterstaat ziet toe op de naleving daarvan en treedt handhavend op. Die 
wettelijke regels staan in de Regeling milieu-informatie RMI. Deze maakt onderdeel uit van 
het Luchthavenverkeerbesluit, een van de twee besluiten van de Wet luchtvaart die het 
gebruik van Schiphol regelen.. 
Op de website www.lvnl.nl kunt u in de rubriek Actueel op de pagina ‘publicaties’ deze RMI 
rapportages vinden. Daarin staan de elf regels voor route- en baangebruik waaraan LVNL is 
gehouden en de verrichten per gebruiksjaar. 
Om de Inspectie Verkeer & Waterstaat in staat te stellen haar wettelijke controletaak waar het 
de milieuprestaties van LVNL betreft te kunnen uitvoeren, zijn wij verplicht om van alle door 
ons afgehandelde vluchten de radardata in een database beschikbaar te hebben.  
Maar deze gegevens hebben echter alleen betrekking op het luchtruim rondom Schiphol 
waarvoor deze milieuregels gelden.  
Voor het verder van Schiphol gelegen gebied beschikken wij niet over gedetailleerde 
gegevens die het verkeer laten zien boven specifieke locaties van beperktere omvang, zoals 
een woonkern als Hoevelaken. 
In algemene zin kan worden gesteld dat het aantal vliegtuigbewegingen van en naar Schiphol 
het laatste jaar wel weer toeneemt, maar het ligt nog altijd 10% lager dan in 2007.  
Voor wat betreft de verdeling van  het verkeer over de verschillende corridors kan wel worden 
opgemerkt dat luchtverkeer van een naar oostelijk van ons land gelegen bestemmingen zich 
sterker ontwikkelt dan verkeer van en naar andere richtingen.  
Bij de afhandeling van luchtverkeer dat zich op grotere afstand van Schiphol bevindt treedt 
spreiding op boven een groter gebied. Deze spreiding is het gevolg van het actuele 
verkeersaanbod. Het luchtverkeer bevindt zich daar in zogenoemde corridors waarin op 
grotere hoogte verschillende routes lopen. 
Daardoor kan de waarneming van aanwezig luchtverkeer op de grond van dag tot dag 
 verschillen. 
Wel is het zo dat vliegtuigen die van Schiphol zijn vertrokken boven Hoevelaken en omgeving 
zich in principe op hoogten bevinden minimaal boven de 7000 ft, oftewel tenminste op een 
hoogte van ruim twee kilometer.  
     
Met vriendelijke groet, 
  
Klachten Coördinator 

Luchtverkeersleiding Nederland 

E-mail: KlachtenCoördinator@lvnl.nl 

Postbus 75200, 1117 ZT 

Luchthaven Schiphol 

 


