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Voorwoord

Dit rapport is het resultaat van een noodzakelijkerwijs zeer globaal onderzoek. Aangezien een groot aantal factoren op het moment dat dit rapport werd
geschreven nog onbekend was, moest een enkele maal een keuze gedaan worden
met betrekking tot mogelijke uitkomsten van het onderzoek van de Planninggroep tweede luchthaven van de Rijksluchtvaartdienst.
Soms moest deze keuze vooruitlopen op beleidsbeslissingen. Op die plaatsen
zijn in de tekst evenwel alternatieven vermeld. Het concept is met enige
medewerkers van de Rijksluchtvaartdienst doorgenomen op feitelijke onjuistheden.
De werkzaamheden van Mr. Evers berustten op een stage-opdracht bij de Rijksdienst IJsselmeerpolders in het kader van het projekt Bezetting Hogere
functies Rijksdienst, en geschiedden geheel buiten zijn functie bij de
Rijksluchtvaartdienst om.
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I. Inleiding
Eind 1970 kreeg een werkgroep (werkgroep Fonteijn) uit de in 1968 door
de minister van Verkeer en Waterstaat ingestelde interdepartementale
Commissie Planologie Luchtvaartterreinen (commissie Falkenhagen) een
studieopdracht die als volgt luidde:

het verrichten van een onderzoek naar mogelijke vestigingsplaatsen
voor een tweede grote nationale luchthaven in Nederland. In 1971 bracht
de werkgroep verslag uit van haar bevindingen.
Op grond van bepaalde kriteria werden zestien lokaties, waaronder Oostelijk Kl.'voland en de Markerwaard, getoetst, waaruit er tenslotte
vijf voor nader onderzoek werden aanbevolen: Dinteloord, Leerdam, de
Markerwaard, de Maasvlakte en het ondiepe zeegebied tegen de kop van
Goeree. De voorlopige voorkeur van de werkgroep Fonteijn ging uit naar
de Markerwaard als vestigingsplaats van een tweede nationale luchthaven.

Gezien de vele nog onvoldoende onderzochte aspekten die aan de vestiging
van een luchthaven zijn verbonden, werd er begin 1972 binnen de Rijksluchtvaartdienst een "planninggroep tweede luchthaven" (P.T.L.) ingesteld die hoofdzakelijk tot taak heeft de verschillende onderzoeksactiviteiten naar de meest geschikte lokatie te codrdineren, te stimuleren
en de bereikte resultaten in beleidsadviezen te verwerken. Uitgangspunt
van deze studie zijn de vijf lokaties aanbevolen door de werkgroep
Fonteijn.

Begin 1974 moet de P.T.L. haar advies gereed hebben.
Belangrijke onderzoeksobjekten zijn:
- de ruimtelijke inpassing van de nieuwe luchthaven, waarbij de geluidshinderproblematiek een belangrijke rol speelt;
- de gevolgen die de aanleg van een luchthaven voor de omgeving Bet zich
meebrengt;
- de noodzakeli jke aan- en afvoerwegen voor passagiers en vracht',
- de aanpassing van de luchtruimstruktuur, waarbij rekening moet worden
gehouden met kwesties als de onderlinge beinvloeding van het luchtverkeer van de verschillende vliegvelden, met inbegrip van militair
luchtverkeer en doorgaand internationaal verkeer boven Nederland;
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- de orientatie van de landings- en startbanen in verband met de in een
bepaald gebied voorkomende windrichtingen.
Deze onderzoekingen worden steeds voor de vijf alternatieve. lokaties
verricht.
Bij deze studie zijn o.a. de volgende instellingen nauw betrokken:
de Rijks Planologische Dienst (met name het Bureau Codrdinatie Infrastructuur Programma's (C.I.P.), Rijkswaterstaat, de Rijksluchtvaartdienst, de K.L.M., de N.V. Luchthaven Schiphol en het Centraal Planbureau.
Deze laatste instelling heeft daarnaast de opdracht gekregen binnen de
voor de planninggroep gestelde termijn een macro-economische kostenbatenanalyse voor de gehele luchtvaart te verrichten.
Naast de reeds genoemde planninggroep tweede luchthaven is op interdepartementaal niveau een werkorganisatie in het leven geroepen. Daartoe is de figuur van een stuurgroep met beperkte samenstelling gekozen.
Deze stuurgroep draagt zorg voor de coOrdinatie van werkzaamheden gericht
op waterstaatkundige en planologische aspekten. Zij vormt dus een ondersteuning van de werkzaamheden van de P.T.L.

Teneinde te waarborgen dat de talrijke overige gelnteresseerden tijdig
in het onderzoek worden betrokken wanneer de door hen behartigde belangen in het geding komen, zal een breed samengestelde adviescommissie
worden ingesteld. Deze commissie is dan met name verantwoordelijk voor
een goede organisatie van de informatie-verstrekking.

De doelstelling van deze nota is het bestuderen van de gevolgen die de
vestiging van een luchthaven in de Markerwaard voor de omgeving met zich
mee brengt.
Hierbij zal met name aan de volgende aspekten aandacht worden geschonken:
- de ontwikkeling van de luchtvaart;
- de funkt ieverdeling tussen Schiphol en de luchthaven Markerwaard (LM.f/L');
- de grootte en ligging van het luchtvaartterrein;
- de benodigde verkeersinfrastruktuur;
- geluidshinder;
- werkgelegenheid
- de huisvesting van de luchthavenemployees.
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De vraag of de Markerwaard een optimale vestigingsplaats voor een grote
nationale luchthaven in Nederland is, komt hier niet ter sprake. Er wordt
uitgegaan van de Markerwaard als mogelijke lokatie voor onze tweede nationale luchthaven. Tot slot van deze inleiding nog een opmerking over
het gebruikte cijfermateriaal. Veel van de verwerkte gegevens werden ons
verstrekt door de P.T.L. van de Rijksluchtvaartdienst.

-411. Verwachte ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland

.A.. 1. Om tot een verantwoord advies inzake de noodzaak van een tweede nationale luchthaven en de optimale vestigingsplaats hiervan te kunnen komen heeft de Planninggroep tweede luchthaven in samenwerking met de
KLM en de N.V. Luchthaven Schiphol een prognose gemaakt van het internationale en binnenlandse luchtverkeer in Nederland voor de periode
tot het jaar 2000.

Reeds eerder was ten behOeve van de werkzaamheden van de Commissie
Falkenhagen een prognose gemaakt, doch de jongste ontwikkelingen noodzaakten toch tot een hechter onderbouwde cijferopsteiling, waarbij
tevens aansluiting kon worden gezocht bij gegevens van recenter datum
zowel van de luchthaven Schiphol als uit het buitenland. Het rapport
van de werkgroep prognoses kwam in de loop van 1972 gereed en zal
binnenkort in druk verschijnen. De "kerncijfers" van dit rapport zijn
vermeld in onderstaande tabel.
Onderstaande prognose vormt het uitgangspunt van deze studie. Er worden in deze nota geen uitspraken gedaan over de wenselijkheid van de
verwachte snelle groei van het luchtvaartverkeer.
Figuur I
Prognose van het internationale en binnenlandse luchtverkeer
(lijn- en charter-) in Nederland in de periode 1970-2000
commerciele

pnssagiers-

vracht

vliegt uigbe-

hewegingen

in mln.kg

wegingen

(exclusief
direkte transito)

(exclusief
direkte transito)

1970 1 0 5 . 0 0 0

5.006.000

1975 1 4 9 . 0 0 0

10.400.000

311

1980 1 8 5 . 0 0 0

19.300.000

701

1985 2 3 5 . 0 0 0 ) +/-

5%

172,3

32.400.000 . ) +/-

6%

1 .381 + / - 10%

1990 2 9 9 . 0 0 0

+/-

10%

50.100.000

+ / " 13%

2 . 5 3 5 + / - 20%

1995 3 7 3 . 0 0 0

+/-

12,5%

73.100.000

*/'

4.411 +/- 22,5%

2000 465.000

+/"

15%

104.000.000

16%

+ / - 20%

7 . 4 4 7 + / - 25%

-5Aangezien het onjuist zou zijn, vooral ten aanzien van verder in de
toekomst liggende jaren vaste uitspraken te doen over de te verwachten
ontwikkelingen is vanaf 1980 een zekere spreiding in de getallen ingebouwd. De cijfers in de tabel zijn dan ook niet meer dan werkgemiddelden. Zo wordt bijvoorbeeld voor het jaar 2000 een aantal passagiersbewegingen in Nederland verwacht tussen 73 miljoen en 125 miljoen. Als
werkgemiddelde wordt 104 miljoen aangehouden.
2. Over de wijze waarop deze prognose tot stand is gekomen (ook nu weer
blijken de nieuwere cijfers hoger uit te vallen dan de vroegere) kan
nog het volgende worden opgemerkt. Men kan het verschijnsel intornationaal verkeer integraal trachten te benaderen. Deze aanpak zou dan moeten
leiden tot het opstellen van een vraagmodel voor het internationaal reiz.i
gersverkeer. Uitgaande van de verdeling van reizigers naar motief (zakelijk, toeristisch, ander) zou per gebied in en buiten Nederland het
aantal inkomende en uitgaande reizigers kunnen worden bepaald. Wanneer
vervolgens deze aantallen reizigers verdeeld zijn over de relaties tussen de binnenlandse en buitenlandse gebieden, zou per verkeersrelatie
de verdeling over de beschikbare verkeersmiddelen bepaald moeten worden.
Volgens het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut zijn de voordelen van een dergelijke integrale aanpak onder meer de mogelijkheid om
rekening te houden met de invloed van de ontwikkeling in de verkeerstechnologie op de verdeling van het aantal reizigers over de verschillende verkeersmiddelen, en de mogelijkheid tot vaststelling (en eventueel kwantificering) van de samenhang tussen het aantal in- en uitgaande
reizigers per gebied met de verdeling over de beschikbare wijzen van
vervoer.
Duidelijke nadelen van deze benadering (met het doel om tot een verantwoorde schatting van het aantal luchtreizigers van en naar Nederland te
komen!) zijn de moeilijke praktische uitvoerbaarheid van de opstelling
van het model en de onmogelijkheid (althans voor zover op dit moment bekend is) tot het volledig invullen van het model.
Studie van de verdeling over de verschillende wijzen van vervoer is nog
nauwelijks verricht. Gegevens betreffende prijselasticiteiten, blokkosten, snelheidselasticiteiten, laat staan kruiselingse prijs- en snelheidselasticiteiten tussen luchtvaart en bijvoorbeeld railvervoer ontbreken.
Over de invloed van de eventuele toekomstige aanwezigheid van een zeer
snel grondtransport binnen Europa op de verwachte aantallen luchtreizigers kan dan ook niets gezegd worden.
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In OESO verband zal binnenkort een studie over luchthaven-planning geentameerd worden. Deze studie zal waarschijnlijk ook het hierboven genoemde probleem van de "modal split" omvatten. Resultaten kunnen zeker
niet verwacht worden binnen de termijn waarin beslist moet worden over
een vestigingsplaats voor de tweede nationale luchthaven.

Aangezien ook de prognose-groep van de Planninggroep tweede luchthaven
niet in staat was binnen de gewenste termijn een prognose op te stellen
welke op de integrale wijze van benadering was gebaseerd, is gekozen
voor een direkte raming van het aantal luchtreizigers op basis van de
ontwikkelingen in het verleden.
Deze extrapolatie houdt geen rekening met faktoren als de afremming
van de groei van het luchtverkeer in verband met een gewenste vertraagde economische groei, de toegenomen milieu-eisen of een zodanige belasting van het luchtruim dat een maximum kapaciteit zou worden bereikt,
waardoor de omvang van het luchtverkeer door het luchtruim bepaald zou
worden. Ook de eventuele aanleg van een net van supersnelle treinverbindingen tussen verschillende Europese steden valt buiten het kader van
de prognose.

Invulling van deze faktoren in een model dat via de integrale benadering tot stand is gekomen is echter vooralsnog onmogelijk. Ter vergelijking zijn in Bijlage I de prognose cijfers vermeld die in andere landen tot stand zijn gekomen. Deze cijfers gelden uitsluitend t.a.v. het
verwachte verkeer op de nieuw aan te leggen luchthavens, terwijl de cijfers van figuur I gelden voor de totale luchthavenkapaciteit in Nederland.

3. Om een prognose te kunnen opstellen voor het luchtverkeer op de luchthaven in de Markerwaard (LHM) is inzicht nodig in de te verwachten
funktieverdeling tussen deze luchthaven en Schiphol en het niveau waarbij en het tijdstip waarop de luchthaven Schiphol haar maximum kapacia-"

teit zal hebben bereikt. Daarnaast is de mogelijke ontwikkeling van regionale luchthavens van belang.
4. Vrijwel elke kapaciteitsberekening mondt uit in het formuleren van een
jaarkapaciteit.
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De jaarkapaciteit is gebaseerd op de piekuurkapaciteit en de verdeling
van het aantal vliegtuigbewegingen over de uren buiten het piekuur.
Beide faktoren zijn aan verandering onderhevig, hetgeen betekent dat
een eenmaal berekende jaarkapaciteit alleen waarde kan hebben voor het
moment waarop deze berekend is. Men mag deze jaarkapaciteit niet gebruiken voor de vaststelling van de kapaciteit in de toekomst, tenzij
men uitdrukkelijk uitspraken t.a.v. de verwachte ontwikkeling van de_e
faktoren in de berekening opneemt. Toch ziet men dat in de praktijk
een eenmaal berekende jaarkapaciteit een eigen leven gaat leiden.
Men berekent bijvoorbeeld een kapaciteit in 1970 en met behulp van de
prognose omtrent de verwachte vliegtuigbewegingen wordt vervolgens het
jaar vastgesteld waarin deze kapaciteit bereikt zal zijn, waarbij de
verdeling en de piekuurcapaciteit van 1970 worden aangehouden. Een op
deze wijze uitgevoerde berekening heeft al eens het jaar 1977 in de
pers gebracht, als jaar waarin Schiphol zijn maximumkapaciteit bereikt
zou hebben.
Inraiddels heeft de directeur-generaal van de Rijksluchtvaartdienst op
6 maart 1 ,v72 tijdens een perskonferentie medegedeeld dat Schiphol zeker
niet voor 1980 "vol" zal zijn.

Alhoewel nog geen officieel standpunt is ingenomen over de wijze waarop de datum van een definitief vollopen van Schiphol zal worden bepaald,
is het voorlopig verantwoord aan te nemen dat rond 1983 (vanuit verkeersleidingsoogpunt) de grens is bereikt. Schiphol zou dan ongeveer
210.000 vliegtuigbewegingen (afgezien van les- en proefvluchten) verwerken waarbij jf 25.000.000 passagiersbewegingen kunnen behoren.

De aanleg van een 5e baan bij Schiphol zal zeker niet wezenlijk tot verschuiving van dit tijdstip kunnen bijdragen, aangezien het banenstelsel
in Oost-West richting, waar slechts een landingsbaan aanwezig is, de
maximum kapaciteit blijft bepalen.
Overigens verschaft het rapport van de Commissie F«lkenhagen over de
uitbreiding van Schiphol met een 5e baan weinig inzicht in de kapaciT
teitsproblematiek.

-85. Het is echter op grond van geheel andere overwegingen aannemelijk dat
de maximum kapaciteit van Schiphol wellicht eerder bereikt zal worden.
Het is namelijk zeer goed mogelijk dat in de toekomst de kapaciteit
van een luchthaven bepaald zal worden door de totale lawaaibelasting.
De in de loop van 1972-73 in te dienen zoneringswetgeving introduceert
rond elk luchtvaartterrein een bepaalde lawaaizone. De grenzen van dit
gebied zullen worden vastgesteld op basis van een normstelling t.a.v.
de maximaal toelaatbare lawaaibelasting. Indien de frekwentie van het
lawaai bij de vaststelling van de lawaaibelasting wordt betrokken en
dus bij de grenzen van de lawaaizone, dan is het duidelijk dat Schiphol, bij een zo dicht opgedrongen woonbebouwing, niet aan zijn verkeerstechnische- kapaciteit kan komen. Ook indien Schiphol geen lawaaizone
zou krijgen zal de publieke opinie, zeker als de 2e luchthaven in bedrijf is, streven naar een verlichting van de lawaaibelasting

6. De regionale luchthavens verwerken op dit moment _- 10% van het totale
luchtverkeer van, naar en binnen Nederland. Indien dit aandeel in de
toekomst gehandhaafd mocht blijven, zou dit een aanzienlijke uitbreiding van de kapaciteit van de regionale luchthavens inhouden. (Overigens ligt de 10% van het totale luchtverkeer binnen de onzekerheidsmarge van de prognose vanaf 1990.)
Ten aanzien van een mogelijke uitbouw van de reeds bestaande regionale
burgerluchtvaartterreinen tot luchthavens van meer nationale betekenis
kan men echter bepaald geen al te hoge verwachtingen koesteren. Ook de
eventuele uitbouw van militaire vliegvelden ten behoeve van de burgerluchtvaart lijkt niet erg aannemelijk. Vrijwel alle vliegvelden in Nederland hebben te kampen met geleuidshinderproblemen. Geen vliegveld is
zo gesitueerd dat zonder grote planologische ingrepen een aanvaardbaar
leefrailieu is te handhaven, indien vliegtuigen van types als DC-9 en
DC~8 hoog frekwent geakkomodeerd zouden moeten worden.

Vliegvelden ais Zestienhoven bij Rotterdam, Welschap bij Eindhoven en
de vliegbases Soesterberg en Twente zijn wel zo gesitueerd dat een belangrijk reizigerspotentieel verwacht kan worden; blijvend gebruik door
grote straalvliegtuigen lijkt met het oog op de geluidshinder politiek
onhaalbaar. De gemeenteraad van Rotterdam heeft reeds het principe-be*'Voor nadere toelichting zie hoofdstuk IV, geluidshinder.
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sluit genomen om Zestienhoven te sluiten, zij het dat men een en ander
heeft gekoppeld aan het besluit omtrent de vestigingsplaats van een 2e
nationale luchthaven. Een baanverlenging bij het vliegveld Zuid-Limburg
en de draaiing van een baan van de basis Welschap is problematiach geworden door de grote weerstand bij de bevolking.

De konklusie lijkt daarom gewettigd om bij het opstellen van een prognose voor de LHM geen rekening te houden met een blijvend groot gebruik
van regionale velden.

B. De mogelijkheid van een funktieverdeling tussen Schiphol en een 2e nationale luchthaven wordt in het kader van de Planninggroep tweede luchthaven onderzocht. Aangezien deze studie nog moet beginnen, zullen wij de
verschillende mogelijke funktieverdelingen globaal onderzoeken in verband met de belangrijke invloed op de prognoses voor de LHM, zowel
v.w.b. passagiers en vracht als voor de werkgelegenheid.

Eventuele gevolgen voor de benodigde infrastruktuur, in het bijzonder
voor de noodzaak van een snelle verbinding met Schiphol zullen ook in
dit hoofdstuk in de beschouwingen worden betrokken.
Achtereenvolgens zullen de volgende funktieverdelingen worden besproken:
1. lijnverkeer - charterverkeer
2. verdeling naar raaatschappiJen
3. passagiers - vracht
4. korte afstand - lange afstand (continentaal-intercontinentaal)
5. verdeling naar vliegtuigtypen (lawaaiig - niet lawaaiig)
6. verkeer met overstapbehoefte - verkeer zonder overstapbehoefte.

1. Deze verdeling lijkt gemakkelijk te realiseren en biedt bepaalde voordelen. Er zal vrijwel geen behoefte bestaan aan overstappen van de ene
chartervlucht op de andere of van een lijnvlucht op een chartervlucht
of omgekeerd. Dit zou anders zijn indien bepaalde routes geheel op
charterbasis zouden worden uitgevoerd. Dit veronderstelt echter een
strukturele verandering van het internationaal luchtverkeer die op dit
moment nog niet te voorzien is. Als Schiphol bijvoorbeeld het lijnverkeer zou ontvangen en de LHM het charterverkeer dan is er geen behoefte
aan een direkte en snelle verbinding tussen beide luchthavens.

-10-

Voor de luchtvaartmaatschappijen kunnen echter moeilijkheden ontstaan
vnl. in de vorm van extra kosten. Lijndienstmaatschappijen als de KLM
voeren ook chartervluchten uit. Een vliegtuig dan een lijnvlucht heeft
uitgevoerd kan direkt daarna een chartervlucht gaan uitvoeren en omgekeerd. Een volledig handhaven van de scheiding lijnvlucht - chartervlucht zal dus een frekwent leeg vliegen tussen Schiphol en de LHM ten
gevolge hebben. (Met belangrijke konsekwenties voor de luchtwegenstruktuur en dus de gezamenlijke kapaciteit van beide luchthavens.)
Een gedeeltelijke kombinatie met een verdeling naar maatschappij zou
hieraan tegemoet kunnen komen (b.v. KLM-BEA-LUFTHANSA etc. op de LHM,
MARTINAIR, TRANSAVIA, B/CAL, CONDOR op Schiphol).

In de totaal-prognose van de luchtvaart in Nederland nemen de chartervluchten ongeveer de helft van de passagiersbewegingen voor hun rekening,
terwijl het charteraandeel in het totaal aantal vliegtuigbewegingen
aanzienlijk minder dan de helft is. Dit betekent dat de technische kapaciteit van Schiphol eerder een gebruik als charterluchthaven dan als
lijndienstluchthaven zou toelaten.

Een belangrijk effect heeft de funktieverdeling charter-lijndienst op
de werkgelegenheid. Chartervluchten vanuit Nederland hebben een beperkt
aantal bestemmingen. Er is geen differentiatie in de bestemming van de
reizigers en hun bagage. De afhandeling van passagiers en bagage kan dan
ook sneller en eenvoudiger plaatsvinden.
Ook het service-pakket voor charter-reizigers is meestal kleiner. De
raeeste chartwrvluchten worden iramers uitgevoerd ten behoeve van vakantie- en emigrantenverkeer. Van beide categorieen richt de vraag zich
vooral op goedkoop vervoer. Het gevolg hiervan is dat een typische
charterluchthaven een zeer grote en sterk stijgende produktiviteit kent.
(Gatwick en Stansted bij Londen, Palma de Mallorca, Malaga, Alicante.)
Ook de charterluchtvaartmaatschappijen hebben een veel grotere produktiviteit dan lijndienstmaatschappijen. (Ter vergelijking: In het jaar
1971 bedroeg het aantal vervoerde passagiers per werknemer bij de KI
155, terwijl dit getal bij Transavia 1403 was!)
De konklusie is dan ook dat een luchthaven in de Markerwaard die uitsluitend of voornamelijk charterverkeer zou gaan verwerken, aanzienlijk
minder arbeidsplaatsen zou opleveren dan een luchthaven die ongeveer
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dezelfde funktie zou hebben als Schiphol nu. (De luchthaven Gatwick kende in 1970 een passagiers-werknemers verhouding van 620, ruim twee maal
zo hoog als de luchthaven Schiphol in dat jaar!)

2. Deze verdeling wordt in het buitenland wel toegepast. Indien een buitenlandse luchtvaartmaatschappij diensten op een bepaald land of op een
bepaalde stad wil gaan uitvoeren, dan wordt de keuze van de te gebruiken luchthaven bepaald door de luchtvaartpolitieke verhoudingen. Zo kan
een land met een grote vervoersmarkt als Frankrijk bepalen dat de KLM
niet van het vliegveld Orly gebruik mag maken maar haar diensten op Le
Bourget moet uitvoeren. De British

Airport Authority wil daarentegen

de keuze van de luchthaven het liefst aan de maatschappijen overlaten.
In het kader van de planning van Maplin Airport is de luchtvaartmaatschappijen die diensten op Engeland uitvoeren dan ook gevraagd of en in
welke mate men dit nieuwe vliegveld denkt te gebruiken.
Nederland bevindt zich luchtvaartpolitiek gezien in een zwakke positie.
Dwang jegens buitenlandse luchtvaartmaatschappijen om naar de LHM te
gaan is vrijwel uitgesloten. Indien echtei- de KLM gedwongen zou worden
de LHM als thuishaven te gaan gebruiken, kan men aannemem dat de buitenlanders wel zullen volgen. Konsekwenties van een verdeling van maatschappijen zijn er nauwelijks, aangezien niet van een echte funktieverdeling sprake is. Als de KLM echter de LHM als thuishaven moet gaan gebruiken zal dit voor de Schiphol-regio ernstige gevolgen hebben voor de
werkgelegenheid. De werkgelegenheid in de Markerwaard wordt dan vergroot,
omdat diensten en bedrijven die anders op en rond Schiphol zouden zijn
gebleven dan wellicht naar de Markerwaard gaan.

3. De ontwikkeling van het vrachtvervoer door de lucht wordt ondanks de
ruggang van de laatste 2 jaren van luchtvaartzijde toch met optimisrae
tegemoet gezien. Uit figuur 1 blijkt dat verwacht wordt, dat het totalvrachtvervoer in 30 jaar 40x zo groot zal worden terwijl voor de passagiersontwikkeling slechts op een vertwintigvoudiging wordt gerekend.
In het luchtvrachtvervoer tekenen zich twee tegengestelde tendensen af.
Enerzijds ziet men steeds meer het gekombineerde passagiers-vrachtvervoer, welke ontwikkeling vooral door de introduktie van de zogenaamde
"wide-body"vliegtuigen (B747 etc.) is versneld, anderzijds verwachten
de vliegtuigfabrieken grote mogelijkheden voor speciale vrachtvliegtui-

-12gen als de Boeing 747F.
Een en ander blijkt samen te hangen met de bezettingsgraad

(percentage

door passagiers ingenomen vliegtuigstoelen) nu en in de toekomst.
Indien de bezettingsgraad laag is, kan men, om toch tot den lonende exploitatie van het vliegtuig te komen, naar een hoge beladingsgraad (benuttingspercentage van het totale laadvermogen) streven door vracht te
vervoeren op passagiersdiensten. Indien de bezettingsgraad boven een
bepaald percentage stijgt, betekent dit tevens dat het vaker voorkomt
dat vliegtuigen vol bezet vliegen. De voor deze vlucht geplande vracht
blijft dan wachten op een volgende dienst of moet met een konkurrerende
maatschappij verzonden worden. Een maatschappij als de BEA met een relatief hoge bezettingsgraad heeft dan ook recent een groot aantal speciale vrachtvliegtuigen ingezet.
In verband met de funktieverdeling passagiersluchthaven - vrachtluchthaven is het van groot belang te weten op welke wijze, op lange termijn
gezien, de vracht vervoerd zal worden. Aangenomen mag worden dat het
vervoer van vracht met passagiersvliegtuigen steeds belangrijk zal blijven. Dit betekent dat een funktieverdeling passagiers/vracht in
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derlandse situatie niet aan te brengen is.
Bovendien kan gesteld worden dat, ook indien de tendens naar grote speciale vrachtvliegtuigen zich zou doorzetten, deze funktieverdeling geen
oplossing zou bieden.
Een vrachtluchthaven in de Markerwaard zou namelijk geen wezenlijke ontlasting van Schiphol betekenen, terwijl Schiphol als vrachtluchthaven,
temidden van dichtbevolkte woongebieden uit milieu-overwegingen niet te
verdedigen lijkt.

4. Een funktieverdeling tussen korte afstands en lange afstandsverkeer of
kontinentaal-interkontinentaal verkeer is niet gemakkelijk te verwezenlijken, zeker niet indien het lijnverkeer op deze wijze verdeeld zou
worden. Immers, een groot deel van de intra-Europese lijnvluchten dient
als aan- en afvoerlijnen van de interkontinentale lijnen. Een splitsing
uitsluitend op deze basis zou een omvangrijk grondverkeer tussen de
beide luchthavens tengevolge hebben. Ook het leeg heen en weer vliegen
van vliegtuigen tussen beide luchthavens zou niet te vermijden zijn.
(Er worden dikwijls grote vliegtuigen zowel op korte als op lange afstanden ingezet.)

-13-

5. Een verdeling naar vliegtuigtypen en met name gescheiden naar lawaaiig
en niet lawaaiig is vrij gemakkelijk aan te brengen. Aangezien echter
op lange termijn alle vliegtuigen aan bepaalde geluidseisen moeten voldoen is niet aan te nemen dat een differentiatie op basis van de lawaaiproduktie op den duur zou zijn te handhaven. Bovendien kan men de nietlawaaiige vliegtuigen moeilijk van het lawaai-veld weren, zodat een van
de luchthavens wellicht minder verkeer zou gaan verwerken dan men wel
zou willen.
Het vliegveld dat dan niet openstaat voor lawaaiige vliegtuigen zou bepaalde evidente voordelen moeten hebben voor de luchtvaartmaatschappijen
(dicht bij grote stad of lage landingsgelclen).

6. Een funktieverdeling welke hoofdzakelijk is gebaseerd op de overstapbehoefte van de passagiers lijkt op het eerste gezicht niet geaakkelijk
te realiseren. Als voorbeeld zou men zich kunnen voorstellen dat Schiphol slechts dat binnen-Europese verkeer zou ontvangen dat eindpuntvervoer is. Dit betekent, dat een zakenman in Londen die met de KLM naar
Bankok wil op Heathrow een vliegtuig zal nemen dat naar de LHM gaat,
omdat vandaar de machine naar het verre Oosten vertrekt. is zijn reisdoel echter Amsterdam of Rotterdam dan zal hij in Londen een vliegtuig
kiezen dat naar Schiphol gaat. Een funktieverdeling in deze geest is
die tussen Newark en La Guardia enerzijds en John F. Kennedy Airport
anderzijds (Newark verwerkt meer passagiers dan Schiphol, terwijl de
beide andere luchthavens respectievelijk 7e en 3e op de wereldranglijst
staan).
Deze funktieverdeling is vanzelf gegroeid. Sommige grote luchtvaartmaatschappi jen doen beide luchthavens aan, andere slechts een van beide,
afhankelijk van de aard en het routenet van de maatschappi j.
Schiphol zou in deze visie uitsluitend een "randstad" vliegveld worden,
waar nauwelijks zal worden overgestapt op Europese lijnen en in het geheel niet op interkontinentale lijnen.
Door deze funktieverdeling zal de werkgelegenheid op de LHM groter zijn
dan wanneer beide luchthavens een gelijke funktie vervullen; deze extra
groei gaat dan echter ten koste van de werkgelegenheid op Schiphol.
Een ander gevolg is dat een direkte snelle verbinding tussen de beide
luchthavens niet noodzakelijk zal zijn. Immers, de passagier die wil
overstappen of de vracht die moet worden overgeladen zal reizen met
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vliegtuigen die de LHM als bestemming hebben.
Een gevolg is ook dat een maatschappij als de KLM in haar huidige struktuur beide luchthavens zal blijven gebruiken.
Afhankelijk van de eventueel resterende kapaciteit van Schiphol zouden
chartervluchten op beide vliegvelden toegelaten kunnen worden; dit is
echter mede afhankelijk van de omloopschema's van de vliegtuigen.
Om deze funktieverdeling sne] te kunnen verwezenlijken dient een zorgvuldig marktonderzoek plaats te vinden om vast te stellen naar welke
bestemmingen en in welke frekwenties vanaf de beide of een van beide
luchthavens diensten moeten worden onderbouden.

7. Aangezien op dit moment omtrent ecu eventuele funktieverdeling slechts
veronderstellingen kunnen worden gemaakt en eventueel suggesties kunnen
worden gedaan, terwijl het niet mogelijk is te voorzien in hoeverre een
funktieverdeling Uberhaupt te realiseren zal zijn, wordt er in deze nota,
zowel bij het hanteren van de prognoses als bij de behandeling van de werkgelegenheid, van uitgegaan dat er geen echte funktieverdeling zal zijn.
Verondersteld wordt dus dat beide luchthavens als internationale luchthaven op dezelfde markt opereren. Slechts omdat Schiphol vol is, hetzij
om verkeersleidings technische redenen, hetzij vanwege de geluidshinder,
wordt de LHM gebruikt .

Het is echter goed om in het oog te houden dat er zeer veel funkt ieverdelingen te vinden zijn die belangrijke gevolgen hebben zowel voor de
te verwachten ontwikkeling van de LHM, als voor de werkgelegenheid op
beide luchthavens. Ook de benodigde infrastruktuur (met name de verbinding LHM-SCHIPHOL) kan afhankelijk zijn van de funktieverdeling.

Figuur I I.
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-15III. Grootte en ligging van het luchtvaartterrein,
aantal en richting van de banen, vorm en cpzet.
A. 1. De bedoeling van de Planninggroep tweede luchthaven van de Rijksluchtvaartdienst is op basis van een kosten-baten analyse een vergelijkend onderzoek in te stellen ter voorbereiding van de plaatskeuze van een tweede nationale luchthaven. Ook de milieu-eifekten
worden bij de kosten-baten analyse in beschouwing genomen. /
worden zelfs binnen de ekonomische weging gebracht door ze voor zover mogelijk in kosten (in geld) uit te drukken. Dit betekent dat de
ligging van het luchtvaartterrein niet alleen door de lengte van de
aan- en afvoerwegen en de konstruktiekosten wordt bepaald, maar ook
door do te verwachten geluidshinder. Bij de eerste faktor worden ook
de langere reiatijden op geld gewaardeerd.
Bij de konfrontatie van alle in geld uitgedrukte faktoren zou een
qua geluidshinder minder gelukkige oplossing toch wel eens een stuk
goedkoper kunnen zijn. (Uiteraard zijn eventuele amovering of geluidisolatie van woningen en andere bebouwing ook binnen de weging gebracht . )
Pearce en Opschoor

stellen dat de transfoimatie in geld van alle

effekten en met name van de milieu-effekten buitengewoon moeilijk,
zo niet onmogelijk is. Ze konkluderen dan ook dat het gewenst is
het aantal lokaties waartussen gekozen wordt te beperken op, ekonomisch gezien aprioristische gronden. (In zekere zin kan men het
werk van de Commissie Falkenhagen op deze raanier interpreteren.)
Het is logisch deze konklusie dan 66k toe te passen op de exacte
lokatie zelf, dat wil zeggen dat een eenmaal verleend a priori tot
het eind moet worden gehandhaafd. Als het aantal lokaties vanwege
de mogelijke geluidshinder wordt beperkt, dan moet de geluidshinder ook de doorslaggevende faktor zijn bij de vaststelling van
de exacte ligging van de luchthaven, een en ander uiteraard binnen
de grens van de technische, in het bijzonder vliegtechnische,
mogelijkheden.

1) Vestigingsplaatskeuze voor grote luchthavens
D.W. Pearce en J.B. Opschoor, ESB 14 juni 1972, pag. 568 e.v.

2. Bij de bepaling van de exacte ligging van de banen van een nieuwe
luchthaven doen zich in vliegtechnisch opzicht drie problemen voor.

-16De orientatie van de banen moet zodanig zijn dat in vrijwel
100% van de tijd geland en gestart kan worden. (Dit moet het
liefst gerealiseerd kunnen worden in een systeem zonder dwarsbanen. Dwarsbanen leiden bijna tot een verdubbeling van de aanlegkosten van het vliegveld; bovendien is het belnvloedingsgebied veel groter.)
Inmiddels zijn van de Markerwaardlokatie de windgegevens bekend. Deze zijn gebaseerd op een interpolatie van de gegevens
van meetstations rond het Usselmeer van de laatste 10 jaar.
(In Lelystadhaven is een windmeter opgesteld ter kontrole van
deze berekeningen.)

Figuur III.

Markerwaard windgegevens

20 knopen zijwindkomponent toelaatbaar.

Baan-orientatie

Bruikbaarheidspercentage.

00 - 18

95,4
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96,4
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96,8

03 - 21

97,5

04-22

97,8

05 - 23

98,3

06 - 24

98,5

07-25

98,7

08 - 26

98,6

09 - 27

98,3

10 - 28

97,9

11 - 29

97,3

12 - 30

96,3

13 - 31

95,8

14 - 32

95,3

15 - 33

95,0

16 - 34

94,5

17 - 35

95,2

Volgens de huidige internationale normen is een bruikbaarheidspercentage van 95% aanvaardbaar; dit geldt echter voor een zijwindkomponent van 15 knopen. Indien (zoals verwacht wordt) 20
knopen zijwind de internationale norm zal worden, zal waarschijnlijk ook het bruikbaarheidspercentage hoger moeten zijn.

-17Voorlopig kan men aannemen dat gestreefd zal worden naar 98%.
Bij dit bruikbaarheidspercentage zullen zeker geen dwarsbanen
nodig zijn. Uit de tabel blijkt dat een orientatie tussen 05-23
en 09-27 aan deze eis voldoet. (Een bruikbaarheidspercentage van
98% houdt in dat gedurende 7 dagen geen gebruik van het vliegveld kan worden gemaakt, bij 95% is het aantal dagen dat niet gevlogen kan worden reeds opgelopen tot 18!)
De beste orientatie v.w.b. het windregiem moet echter getoetst
worden aan de luchtverkeersleidingseisen. De orientatie van de
banen zal zodanig moeten zijn dat geen onoplosbare interference
ontstaat met de aan- en uitvliegroutes van Schiphol of andere
vliegvelden. Daarnaast zal inpassing in het internationale luchtwegensysteem mogelijk moeten zijn.

Naast deze eisen van vliegtechnische aard, moet de bodemgesteldheid de aanleg van banen in een bepaalde richting niet verhinderen.
3. De op deze wijze gevonden orientatie moet echter vanuit milieuhygienisch oogpunt aanvaardbaar zijn, d.w.z. dat de geluidshindercontouren goed inpasbaar moeten zijn. De orientatie van
de banen is hiervoor erg belangrijk, aangezien de geluidscontour het verst van het luchtvaartterrein afligt in het verlengde
van de banen. De richting zal z6 moeten worden gekozen dat zo min
mogelijk schade en hinder zal worden ondervonden in woongebieden,
maar ook moet rekening worden gehouden met gebieden met een belangrijke bijzondere bestemming, zoals recreatie- en natuurgebieden.
Experimenten met een voorlopig geluidshindermodel

wijzen uit

dat het goed mogelijk is in de Markerwaard een banenstelsel aan te
leggen dat qua geluidshinder inpasbaar is. (Zie kaarten Al, A2 en
A3)
De banenstelsels van de kaarten A2 en A3 moeten in dit opzicht als
uitersten beschouwd worden.
Het banenstelsel op kaart Al heeft de beste orientatie v.w.b. het
windregiem. Bij de hierboven weergegeven wijze van aanleg is nog
geen rekening gehouden met de nabijheid van Schiphol.
1)
Zie figuur V

Figuur IV
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-184. Uit de geluidscontoar blijkt al dat wij reeds een keuze gedaan hebben
voor wat betreft de konfiguratie (onderlinge ligging) van de banen.
Hiervoor zijn zeer veel varianten mogelijk, doch moderne inzichten
over de afhandeling van vliegtuigen zowel op de grond als in de lucht
leiden tot twee basis-konfiguraties (zie figuur IV). Voor de Markerwaard is, gelet op de lengte van de geluidscontouren, de konfiguratie
A verreweg de beste; indien om hierboven reeds aangeduide redenen de
orientatie van de banen anders zouden moeten zijn dan wij aannemen,
is het mogelijk dat de tweede oplossing beter is.
We mogen echter aannemen dat de luchthaven een terrein van 7 bij 6j km
zal beslaan, en vanwege de geluidshinder zal liggen op het kruispunt
van de lijnen Edam-Urk en Enkhuizen-Lelystad. Het is duidelijk dat de
tot nu toe bestaande ideeen voor een luchthaven in het midden van de
Markerwaard niet juist kunnen zijn.

B.

Een nauwe samenhang tussen de beslissing over de vorm van de Markerwaard en de beslissing over de aanleg van de luchthaven behoeft er niet
te zijn. Met de inrichting van de Markerwaard is er uiteraard wel een
nauwe relatie.
Indien echter de enige reden om de Markerwaard aan te leggen is de vestiging van de 2e nationale luchthaven mogelijk te maken, is het noodzakelijk reeds nu een onderzoek naar de relatie tussen de vorm van de
Markerwaard en de aanleg van de luchthaven te doen.

Als vaste gegevens voor de vorm en grootte van de Markerwaard zijn er
de dijk langs het Oostvaardersdiep en de reeds bijna voltooide dijk
Enkhuizen- Lelystad. Voor het luchtvaartterrein zou de Markerwaard
niet groter behoeven te worden dan variant 18 uit de nota van Van
Duin en Bruning (kaart B ) . In het gebied buiten de luchthaven zelf is
dan ook nog ruimte voor vestiging van industrie en bedrijven. Voor
eventuele andere funkties van betekenis is deze kleine Markerwaard
(Enkhuizerpolder?) niet geschikt. Men zou mogelijkerwijs nog wel kunnen denken aan een kleine nederzetting op het Enkhuizerzand en aan
dag- en verblijfsrecreatie op kleine schaal..
Belangrijk is echter het ontbreken van een verbinding met het midden
van Noord-Holland. Alle verkeer naar en van de luchthaven van en naar
de zuidelijke randstad zal zich door het Gooi moeten wringen. Zou men
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-2Ctoch een verbinding tot stand willen brengen met het wegensysteem ten
noorden en westen van Amsterdam, dan zou een dammenweg langs het Oostvaardersdiep een voor de hand liggende oplossing zijn. Volgens de Dienst
der Zuiderzeewerken zou het Oostvaardersdiep bij elke Markerwaard-oplossing moeten worden aangelegd, om een scheiding van waterkwaliteiten
mogelijk te maken. Indien het juist is dat ook een dijk rond Marken
noodzakelijk is bij deze kleine Markerwaard is er alle reden deze dammenweg en deze dijk te laten samenvallen. Men zou zelfs de kleine woonpolder, die reeds door studenten van de Rijksuniversiteit van Utrecht
werd voorgesteld, kunnen aanleggen; dit gebied valt geheel buiten de
geluidszones.
Bij een kritische beschouwing van deze oplossing blijkt dat midden
Noord-rHolland op geen enkele wijze zal kunnen profiteren van de aanwezigheid van de luchthaven, aangezien direkte verbindingen ontbreken. De
afstand is voor woon-werkverkeer te groot, terwijl men ook geen vestiging van luchthaven gerelateerde diensten en bedrijven kan veronderstellen.
Onderzocht dient te worden of overwegingen van regionaal-planologische
dan wel nationaal-planologische aard de aanleg van direkte verbindingen
noodzakelijk maken. Vanuit luchthavenstandpunt kan een verbinding met
dit gebied niet direkt beargumenteerd worden. Indien ook geen verbinding tot stand wordt gebracht met het wegensysteem ten noorden van
Amsterdam zal zware druk ontstaan op de wegen die de verkeersafwikkeling in de richting van de randstad zullen moeten verzorgen, met name
op de knooppunten in de rijkswegen 6 en 27.
Speciaal rijksweg 6 zou zeker overbelast raken; bovendien zou de grote
verkeersintensiteit (naar aan te nemen is ook 's avonds laat) tot onaanvaardbare konsekwenties kunnen leiden voor Almere.
Een groot deel van deze negatieve punten zou opgelost kunnen worden als
de Markerwaard volledig wordt aangelegd. Afgezien van de vele andere
funkties die zo'n polder zou kunnen vervullen (zie hoofdstuk IV) is
er een grote mate van flexibiliteit in de aan- en afvoerwegen mogelijk.
Bij elke mogelijke vorm van de Markerwaard zullen de reeds bestaande
ideeen omtrent aansluitpunten op het oude land en traceringen van wegen opnieuw moeten worden bezien, aangezien de luchthaven verder naar
het noord-oosten zal liggen dan men tot nu toe heeft aangenomen. De
problemen die met de aan- en afvoer van 80 miljoen reizigers en 6000
ton vracht binnen 15 jaar nadat de luchthaven in bedrijf is gekomen
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gepaard zullen gaan, nopen tot een herbezinning op de tot nu toe bestaande ideeBn omtrent vervoersstromen.

Gesteld kan worden dat het noodzakelijk is geen beslissingen te nemen
omtrent wegenaanleg in de zuidelijke IJsselmeerpolders, alvorens fundamentele beslissingen aangaande de uiteindelijke vorm van de Markerwaard,
de ligging van de 2e luchthaven, de urbanisatie ten behoeve van de
luchthavenwerkers en de gewenste openbare vervoers-lijnen zijn genomen.

C l . De aanwezigheid van een spoorlijn is tot nu toe niet van levensbelang
voor een luchthaven gebleken. De meeste grote Amerikaanse en Europese
luchthavens hebben geen spoorweg-aansluiting. Onderzoekingen hebben
uitgewezen dat de enige luchthaven die reeds geruime tijd beschikt over
een snelle spoorwegverbinding met het centrum van de stad, Gatwick bij
Londen, toch als te ver weg wordt beschouwd door de luchtreizigers.
Kennelijk is de reistijd per auto toch nog maatgevend.

Sinds enige jaren wordt echter, door de steeds tragere afwikkeling van
het autoverkeer in de omgeving van grote luchthavens, gezocht naar middelen van grondvervoer die de totale reistijd van de luchtreiziger
kunnen bekorten. (Ter illustratie: de totale reistijd Amsterdam Centrum
Londen Centrum is niet verkort ondanks de introduktie van twee maal zo
snelle vliegtuigen.)
Tokio Haneda Airport bijvoorbeeld kreeg in 1964 een monorail. Het totale aantal passagiers op deze (dubbele) lijn was op 1 januari 1970
44,6 miljoen. (Dit is gelijk aan het verwachte aantal passagiers op de
LHM in 19 95 !)
Deze monorail heeft per trein een capaciteit van 540 passagiers. De
totale reistijd over een afstand van 13 kilometer werd van een uur tot
15 minuten teruggebracht, terwijl de ritprijs sinds de introduktie is
gedaald van / 2,50 naar / 1,50^.
Airgort
Bij Londen Heathrow^is de konstruktie van een ondergronds spoorwegstation in 1971 begonnen, waardoor het binnen afzienbare tijd mogelijk
zal worden de luchthaven per Underground te bereiken. (Er is dus geen
aansluiting op het landelijk spoorwegnet tot stand gebracht, hoewel
dat aanvankelijk wel werd overwogen.)

Monorails for r a p i d t r a n s i t t o a i r p o r t s ,
G.A. T h e r i a u l t , ICAO-bulletin January 1972.
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Bij de planning van nieuwe luchthavens wordt over het algemeen wel
rekening gehouden met de aanleg van railverbindingen, doch de konstruktie wordt vrijwel nooit in het beginstadium gepland. De nieuwe
luchthaven Roissy-en-France bij Parijs zou wel direkt een railverbinding met de stad krijgen; vanwege de hoge kosten is dit nu onzeker geworden. De nieuwe luchthaven tussen Dallas en Fort-Worth die op
dit ogenblik in aanbouw is zal ook pas in een later stadium een supersnelle automatische-treinverbinding met deze steden Rrijgen1'.

2. In het kader van het streven naar de bevordering van het openbaar vervoer zou de LHM reeds van de openingsdag af over een snelle openbare
vervoersverbinding met de voornaamste herkomstgebieden van de luchtreizigers moeten beschikken. Hoewel over de kwantiteiten op dit moment
2)
weinig bekend is (de cijfers die het rapport Falkenhagen gebruikte '
zijn op een enquete gebaseerd, terwijl niet gezegd is dat de verdeling
over het land in de toekomst zo zal blijven).kunnen we als belangrijkste herkomstgebieden toch wel beschouwen: Amsterdam, Rotterdam/Den Haag,
Eindhoven en Twente.
Dit betekent dat alleen een treinverbinding met Amsterdam niet voldoende zal zijn.
Indien de treinverbinding voor de luchtreizigers aantrekkelijker wil
zijn dan de rit per eigen vervoermiddel dan is het noodzakelijk dat
het stationsgebouw van de spoorlijn met dat van de luchthaven (terminal) wordt gelntegreerd. Alleen een ontsluiting van het luchthavengebied is niet voldoende.
Dit heeft belangrijke konsekwenties voor de tracering van de spoorweg.
Indien gekozen wordt voor een luchthaven-opzet zoals aangegeven in
figuur IV, waarbij meerdere luchthaventerminals tussen de banen zi_n
gesitueerd, dan is het noodzakelijk dat het spoorwegtrace evenwijdig
aan de banen langs alle terminals loopt, zodat de loopafstanden tot
een minimum beperkt blijven. Het is niet erg reeel te veronderstollen
dat grote aantallen passagiers van de railverbinding gebruik zullen
maken indien op de luchthaven-zelf nog weer eens op een ander transportsysteem moet worden overgestapt, tenzij dit transportsysteem de
Planning an expandable large modern airport,
•J.D. Downey, ICAO-bulletin January 1972.
_)
Bijlage 2 bij het rapport.
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luchtreizigers rechtstreeks naar het vliegtuig brengt. In dit geval zou
een terminal door alle treinreizigers moeten worden gebruikt, hetgeen
het vervoers- en afhandelingssysteem op de luchthaven niet eenvoudiger
maakt.
Codrdinatie van de planning en tracering van de spoorweg en van de planning van het afhandelingssysteem van de passagiers is dus essentieel.

3. Indien, zoals wel wordt gesuggereerd, de reeds geplande spoorlijn Amsterdam-Lelystad-Groningen via de LHM geleid zou worden, betekent dit
wel een enormo omweg. Bovendien worrit daarbij 2x het Oostvaardersdiep
overgestoken.
Beter en waarschijnlijk goedkoper zal het dan ook zijn om een kopstation
tion op de luchthaven te creeren,,indien tenminste gekozen wordt voor
een konventionele treinverbinding. Men zou deze lijn dan in Lelystad
kunnen aansluiten op de lijn Amsterdam-Groningen. Indien Lelystad als
voornaamste woonplaats voor de luchthavenwerkers zou worden aangewezen
kan op deze wijze ook het woon-werkverkeer worden afgewikkeld. De
spoorlijn zou op deze wijze optimaal benut worden, ook al omdat de pieken in de aan- en afvoer van luchtreizigers niet samen behoeven te
vallen met de pieken in het woon-werkverkeer (Dit is in de praktijk
ook niet zo.) Aangezien de voornaamste funktie van de lijn AmsterdamGroningen de aan- en afvoer van de luchtreizigers zal worden, moeten
ook de aansluitingen en tracering aan beide einden opnieuw worden bezien.

Hierboven is reeds vermeld dat Amsterdam wel een belangrijk herkomstgebied en vooral

besteramingsgebied van luchtreizigers is, doch niet

het enige. Het zou dan ook onjuist zijn de spoorlijn zo te traceren
dat alleen Amsterdam optimaal bediend wordt, waardoor alle reizigers
via Amsterdam zouden moeten reizen. Het verdient overweging de aansluiting op de lijn Hilversum-Arasterdam zo tot stand te brengen dat
rechtstreekse verbindingen vanuit alle delen van het land mogelijk
zijn. Dit betekent dat ten westen van het Naardermeer een dubbele
aftakking tot stand moet worden gebracht, een vanuit de richting Hilversum en een vanuit de richting Amsterdam. Bij de eerste aftakking
kunnen moeilijkheden ontstaan met de i.v.m. de hoge ontwerpsnelheden
benodigde boogstralen. Het lijkt evenwel beter de boogstraal en daar-

-24-

mee de maximaal toelaatbare snelheid kleiner te maken dan een keerpunt
in Weesp te konstrueren, waardoor een veel grotere vertraging en meer
ongemak voor de treinreiziger zou ontstaan.

Geheel andere mogelijkheden zijn een rechtstreekse verbinding met
Amsterdam via Amsterdam-Noord (eventueel met gebruikmaking van het
metro-trace) of een verlenging van de reeds geplande snelle verbinding
Amsterdam-Purmerend. Verder weg zijn er nog mogelijkheden als een doorlopende lijn Amsterdam-Purmerend-Luchthaven-Lelystad en een ringlijn via
een verbetering van de lijn Amsterdam-Purmerend-Hoorn-Enkhuizen-Luchthaven-Lelystad. Deze laatste mogelijkheid zou men meer als een woonwerk-verkeersmiddel moeten zien, in de geest van de Zoetermeeriijn.

Als beste en meest reSle openbare vervoerslijn kan echter beschouwd
worden de als eerste toegelichte oplossing. pit betekent dat bij de
tracering van de spoorlijn in het stedelijk gebied van Lelystad. rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid van een verbinding met
de LHM. De spoorlijn heeft in dat geval immers een geheel andere funki te,
waarbij de verbinding met de LHM zonder een halte in Lelystad te realiseren moet zijn, terwijl daarentegen ook meerdere stopplaatsen dicht
bij woonwijken mogelijk moeten zijn.
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A.l. Het geluidshinderprobleem kan op drie manieren bestreden worden: vermindering van de lawaaiproduktie van de vliegtuigen (bestrijding aan
de bron), vermindering van het lawaai door operationele maatregelen
(noiseabatement procedures en preferentieel baangebruik) en door te
voorkomen dat woonbebouwing wordt opgericht op die plaatsen waar onvermijdelijk lawaai waarneembaar zal zijn, met name in de aan- en uitvlieggebieden. Deze laatste methode wordt zonering genoemd.
Bij de behandeling van een wetsontwerp tot wijziging van de Luchtvaartwet in de Tweede Kamer heeft de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat op 11 november 1971 toegezegd in de loop van 1972 wettelijke
voorstellen te zullen indienen om te komen tot een zonering van de
Nederlandse vliegvelden. De wijze waarop deze maatregelen in het bestaande wettelijke systeem zouden worden ingebouwd was op dat moment
nog onduidelijk.
Inmiddels staat wel vast dat de zonering rond luchtvaartterreinen to*
stand zal komen via een wijziging van de Luchtvaartwet samen met een"
op nieuwe artikelen gebaseerde algemene maatregel van bestuur en .een
aantal ministriele beschikkingen.
Zonering houdt in dat rond een luchtvaartterrein als het ware aan de
luchtvaart een bepaald gebied wordt toegewezen. Buiten dit gebied zal
de lawaaibelasting een vastgestelde grenswaarde niet mogen overschrijden. Deze grenswaarde kan op verschillende wijzen worden vastgesteld.
Op basis van alleen het niveau van het geluid van de meest lawaaiige
vliegtuigen of op basis van een "noise and number index", gerelateerd
aan een bij enquete vastgestelde hinderscore, zoals bijvoorbeeld bij
de Kosteneenheid. Br is geen reden om aan te nemen dat een andere maat
dan de Kosteneenheid zal worden gebruikt. Omdat dan de geluidbelasting
afhankelijk is van omvang en vlootsamenstelling van het luchtverkeer,
van het baanverbruik en de aan- en uitvliegprocedures zal de grootte
van de zone met de tijd veranderen door wijzigingen van een of meerdere van deze faktoren. De verwachtingen omtrent de lawaaiproduktie van
toekomstige generaties vliegtuigen, de onzekerheid omtrent het tijdstip
waarop de huidige generatie verdwenen zal zijn, mogelijke ontwikkelingen
in de STOL en VTOL techniek-vormen alle onzekere faktoren die toch in
belangrijke mate de omvang van de zones zullen bepalen.
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zal de geluidszone echter gebaseerd moeten zijn op de meest pessimistische verwachtingen ten aanzien van deze ontwikkelingen. Nieuwe luchthavens zullen voor tenminste 30 jaar onbeperkt moeten kunnen groeien,
waarbij elke mogelijkheid dat druk van omwonenden zou leiden tot het
opleggen van beperkingen aan het luchtverkeer moet worden uitgesloten.
Immers de enorrae investeringen die moeten worden gedaan vereisen dat
een optimaal rendement mogelijk is.
Aangezien de grond van de Markerwaard staatseigendom zal zijn, is aan
deze voorwaarde gemakkelijk te voldoen.
De Canadese regering heeft ,geconfronteerdi met het snel verergerende geluidshinder probleem bij Dorval Airport bij Montreal (dit vliegveld
was ook in een volkomen leeg gebied aangelegd), besloten een nieuw
vliegveld aan te leggen bij Sainte-Scholastique op ongeveer 45 km van
het centrum van Montreal.
Om herhaling van het Dorval drama te voorkomen heeft de regering beslo2
2
ten ongeveer 350 km

grond te onteigenen, waarvan 75 km

gebruikt zal

worden voor het vliegveld zelf. De rest zal tot geluidszone bestemd
worden. In dit gebied woonden ongeveer 9000 mensen, verdeeld over kleine dorpen en verspreid liggende boerderijen.
Deze grootscheepse onteigening (er waren ongeveer 3000 grondeigenaars)
betekende niet dat de gehele bevolking zich elders moest vestigen. Volgens P.J, Levasseur^', manager van dit nieuwe projekt bij het ministerie van Transport in Canada, is er op de eerste plaats naar gestreefd
de geluidszone niet te beschouwen als steriele gronden, maar

de ontwik-

keling van deze gebieden te integreren in de ontwikkeling van de hele
regio. De gebieden in de geluidszone kunnen zelfs een zodanige bestemming krijgen dat de geluidszone zelf niet als zodanig herkenbaar is.
Levasseur stelt dat het New Montreal Airport team zeer groot belang
hecht aan de codrdir.atie van de planning van dc verschillende sektorale
aktiviteiten, welke naar hun aard nogal verschillen van de planning van
vliegveldfaciliteiten maar die van wezenlijk belang zijn voor de kwetsbaarheid op lange termijn van de vliegveld regio. Ten aanzien van landbouw, bosbouw, recreatiegebieden en groene gordels werd een bevredigende methode gevonden.
Land-use planning protects airport and community,
r.J. Levasseur, !GA.C—bullet in april 1972.
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Op industriele ontwikkelingen en woonbestemmingen kon men moeilijk de gevonden methode toepassen. Er speelden te veel onzekere
faktoren en externe, niet door het planningteam te beinvloeden
beslissingen in mee.
Bij het vaststellen van de bestemmingen van de gronden werd de
nadruk gelegd op flexibiliteit, niet alleen vanwege de onbekende
toekomstige vraag naar industriegronden, maar ook omdat de reden
waarom dit alles gedaan werd - het geluid - in de toekomst wellicht zo zeer verminderd kan worden dat woonbebouwing dichterbij
het vliegveld toelaatbaar is.

Indien men deze overwegingen toepast op het vliegveld in de Markerwaard blijkt dat een aantal problemen zich daar niet voordoen omdat geen rekening behoeft te worden gehouden met een bestaande
situatie. Het is dus mogelijk alles optimaal vanuit luchthaven gezichtspunt te plannen. Er kan meer grond voor de luchthaven gereserveerd worden dan nu noodzakelijk lijkt, woonkernen kunnen gepland worden geheel buiten het geluidbelnvloede.gebied.

3. Op de kaarten Al, A2 en A3 is reeds een globale geluidshindercontour weergegeven. Deze is gebaseerd op een zeer voorlopig model
dat door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium is ontwikkeld. Dit model is gebaseerd op 400.000 vliegtuigbewegingen en
een bepaalde vlootsamenstel1ing, waarbij er in principe vanuit is
gegaan dat ieder individueel vliegtuig zal voldoen aan de nieuwe
geluidscertifikatie eisen die sinds januari 1972 internationaal
van kracht zijn. Ook zijn bepaalde aannames gedaan m.b.t. de verdeling van het verkeer over de dag en de nacht. Omdat deze faktoren alle belnvloedbaar zijn, is het mogelijk dat het definitieve, door de PTL te hanteren model, anders zal zijn.

Uiteraard is dit een standaardmodel waarbij v.w.b. de uitvliegrichtingen (na de start) op geen enkele wijze rekening is gehouden met de aan- en uitvliegroutes van Schiphol of met aanwezige woonbebouwing. De inpassing van de geluidshindercontouren
zal uiteraard onder voortdurende terugkoppeling naar deze gegevens moeten geschieden.

Figuur V

Zeer voorlopig geluidshindermodel
Geldt slechts bij de in
h o o f d s t u k IV,3 vermelde
aannames.

0,75cm = 1 km
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Aangenomen kan worden dat als norm voor de vaststelling van de
zonegrens een maximale lawaaibelasting van 40 Kosteneenheden zal
worden getolereerd. Aangezien het gewenst is een zekere marge te
nemen i.v.m. de onzekerheden t.a.v. de hierboven genoemde faktoren is op de kaarten Al, A2 en A3 een 35 Kosteneenheden contour
aangegeven. Het is dan verantwoord voorzichtige konklusies te
trekken over de mogelijke inrichting van de Markerwaard,
Zo blijkt dat voor woningbouw in principe alleen het zuid-westelijk deel van de Markerwaard in aanmerking komt. Tegenover Enkhuizen zou op geringere schaal woningbouw mogelijk zijn.

4. Ten aanzien van de eventuele andere bestemmingen van de Markerwaard behoeft de aanleg van een luchthaven geenszins prohibitief
te zijn. Vrijwel alle in de nota van Bruning genoemde aktiviteiten
lijken bij een zorgvuldige planning mogelijk. Uiteraard zullen
universiteiten en ziekenhuizen niet binnen de geluidszone gebouwd moeten worden. Industrieen, en speciaal de stilte verstorende, zouden daarentegen juist wel in gebieden met een vrij
hoge lawaaibelasting gevestigd kunnen worden. Landbouw lijkt onbeperkt mogelijk, al zal de verkaveling aan de ligging van de
geluidscontouren aangepast moeten worden in verband met de woningen
van de landbouwers. Bosbouw lijkt probleemloos, al zijn er natuur1ijk beperkingen met het oog op de vliegveiligheid. Ditzelfde geldt
voor natuurgebieden. Vogels blijken geen enkele hinder te hebben
van vliegtuiglawaai, vogelkolonies dichtbij vliegvelden zijn uiteraard ontoelaatbaar.
Een uitspraak m.b.t. de mogelijkheden voor rekreatie is niet gemakkelijk. Enerzijds zal de geluidshinder een betrekkelijk groot
deel van het Usselmeer minder aantrekkelijk maken voor zeilers,
terwijl anderzijds de luchthaven zelf een rekreatieobjekt kan zijn.
De luchthaven Schiphol had in 1971 ruim 1,6 miljoen bezoekers.
De giuei neemt de laatste jaren echter af. Het is dan ook niet
waarschijnlijk dat een luchthaven een attraktie van blijvend grote
betekenis is. Vliegtuigen zullen op den duur net zo gewoon zijn als
treinen en auto's. De grote Amerikaanse vliegvelden kennen nauwelijks voorzieningen voor bezoekers. Ook moet erop gewezen worden
dat rekreanten de werkelijke funktie van een luchthaven verstoren
zodat de exploitant steeds minder geneigd zal zijn om investeringen in deze sektor te doen.
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Dagrekreatie op en langs de randmeren is overal goed mogelijk.
Weliswaar vond de Commissie Kosten dat stranden tot de stiltegebieden behoren, maar in het buitenland zijn voorbeelden te
over waar badplaatsen met luxe-hotels zonder bezwaar druk worden
bezocht, terwijl op slechts enkele kilometers een groot internationaal vliegveld ligt. Kiest men het banenstelsel van kaart Al
dan blijkt dat misschien alleen het noordelijke randmeer enige
lawaaibelasting zal ondervinden. Dit meer zou dan aan de meer
lawaaiige vormen van watersport kunnen worden toegewezen, zoals
speedboat-varen en waterskieen. (Deze snelgroeiende rekreatievorm zou met de aanleg van een vliegveld gebaat zijn, omdat het
verlangen naar stilte door de andere takken van watersport voor
dit meer toch niet te realiseren zou zijn.)
De andere randmeren zijn dan geheel vrij van lawaai van enige
betekenis. Beide oevers zijn geschikt voor dag- en verblijfsrekreatie, zelfs voor stiltezoekers.
Deze konstatering leidt tot de konklusie dat er ook vanuit rekreatie-oogpunt alle reden is de Markerwaard volledig, zij het met
brede randmeren aan te leggen. Bij de aanleg van een kleine polder, zoals weergegeven op kaart B, zou niet alleen een grote
watervlakte vanwege de geluidshinder niet geschikt zijn voor de
watersport, maar bovendien zou het onmogelijk zijn een kustgebied te scheppen dat volledig voor elke vorm van rekreatie geschikt is.

De geluidshinder die een luchthaven in de Markerwaard zal veroorzaken, pleit dus eerder voor een volledige dan een gedeeltelijke
aanleg van deze polder.
B. Over de luchtverontreiniging door vliegtuigen is over het algemeen wel bekend dat deze in verhouding zeer gering is. Toch kan
vooral in de direkte omgeving van een luchthaven ernstige luchtverontreiniging optreden, met name in de gebieden direkt in het
verlengde van startbanen. Deze problemen spelen uiteraard vooral bij de zeer grote luchthavens in gebieden met hoge temperaturen en weinig wind. Aangezien het aantal vliegtuigbewegingen
in de toekomst relatief minder sterk zal toenemen en bovendien
windstilte in dit gedeelte van Nederland bijzonder weinig pleegt
voor te komen, is niet aan te nemen dat de luchtverontreiniging
door vliegtuigen in de Markerwaard een probleem van betekenis zal
worden.
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Niettemin zal men bij de beplanting en bebossing rond de
luchthaven rekening moeten houden met de stoffen die in de uitlaatgassen voorkomen. Het beinvloedingsgebied zal echter zeer
klein zijn.

Over de opname van de uitlaatgassen van vliegtuigen in water is
weinig bekend. Op zichzelf is er echter weinig reden om aan te
nemen dat het vliegen van vliegtuigen boven het geplande waterreservoir een probleem zou zijn. Niettemin is door de PTL aan
het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart verzocht een literatuuronderzoek te doen. Indien dit
onderzoek daar aanleiding toe mocht geven zal ook dit probleem
in het onderzoek naar de vestigingsplaats van de tweede nationale luchthaven worden betrokken.

-32V Werkgelegenheid

1. De sociaal-ekonomische funktie van een luchthaven voor een regio is tot nu
toe vrijwel niet wetenschappelijk onderzocht. Hierdoor is er weinig inzicht
in de strukturele funkties van een luchthaven.

In bestaande studies over luchthavens wordt meestal uitvoerige aandacht geschonken aan de primaire aktiviteiten, d.w.z. de aktiviteiten die gericht
zijn op het totstandbrengen van overgangsprocessen tussen diverse soorten
vervoer. Er worden dan uitvoerige toekomstprognoses gemaakt over de te verwachten aantallen passagiers, vracht en post.

Ook in deze studie staat de primaire werkgelegenheid centraal.

Het zijn echter vooral de afgeleide effecten waarvan een zekere aggiomererende
werking uitgaat. Men denke hierbij aan de sterk toegenomen bedrijvigheid rondom Schiphol. Belangrijk is dat deze werkgelegenheid veelal tot de tertiaire
sektor gerekend kan worden.

2. Over de toekomstige omvang van deze sekundaire aktiviteiten

rondom de LHM

valt evenwel weinig met zekerheid te zeggen.

Het gaat hier vooral over hoofdkantoren van grote ondernemingen en kantoorgebouwen waarvan delen worden verhuurd. Verder computercentra en bedrijven die
voor de aan- en afvoer van hun hoogwaardige of snel aan bederf onderhevige
grondstoffen en/of eindprodukten op een luchthaven zijn aangewezen.
Deze laatste groep vindt men in de volgende bedrijfstakken:
de sieraden-, elektronische-, textiel-, apparaten en uurwerk-, machine-,
chemische-, metaalwaren-, houtbewerkings- en grafische industrie.
Het inzicht in de kwantitatieve ontwikkeling van de sekundaire werkgelegenheid
is zeer gering.
Wel is te vr-war-hten dat deze aktiviteiten zich voorlopig rondom Schiphol
blijven koncentreren. Dit gebied heeft een rijk geschakeerd woon- en leefklimaat en is bovendien gunstig gelegen in de Randstad, terwijl het de vraag is
of er in de omgeving van de LHM ooit een echt urbaan milieu zal ontstaan. En
het is juist deze groot-stedelijke sieer die, naast de aanwezigheid van een
luchthaven, een belangrijke vestigingsplaats-faktor vormt voor de kantorensektor, met name de hoofdkantoren van grote ondernemingen.

-33Dat dit zo is blijkt uit een studie over de "Los Angeles International Airport",
Hier worden de volgende faktoren genoemd die geleid hebben tot de vestiging
van een bedrijf in de nabijheid van deze luchthaven:
1) de aanwezigheid van goede haven- en autosnelweg faciliteiten.
2) een groot aanbod van geschoolde arbeidskrachten.
3) een zacht klimaat.
4) een goede toegankelijkheid tot rekreatieve voorzieningen.
5) uitstekende onderwijsinstellingen.
Uiteraard is de luchthaven zelf ook een belangrijk "pull" element.
Bovenstaande lokatiefaktoren werken voorlopig nog sterk in het voordeel van
Schiphol. Dit geldt vooral voor de punten 2 en 5. Aan de andere kant kunnen de
volgende faktoren op den duur in het voordeel van de LHM gaan werken:
1) de steeds groter wordende schaarste aan grond in de buurt van Schiphol.
2) een overheidspolitiek die er op gericht is de investeringen in de Randstad
sterk af te remmen (en deze elders in Nederland te stimuleren).
3) een sterk beperken van de luchtvaartaktiviteiten op Schiphol.
Bij de prognose over de te verwachten werkgelegenheid laten we de sekundaire
aktiviteiten buiten beschouwing. We doen dit om de volgende redenen:
1) het ontbreken van methodes die een juiste schatting mogelijk maken.
2) de verwachting dat de regio Schiphol tot 2000 een aanmerkelijk gunstiger
vestigingsklimaat zal hebben dan de omgeving van de LHM, waardoor de ontwikkeling van dit soort bedrijvigheid in het laatstgenoemde gebied gering
zal zijn.
Op nog langere termijn gezien is het echter waarschijnlijk dat de toenemende
urbanisering van de polders, de schaarste aan grond bij Schiphol en de investerings- en luchtvaartpolitiek van de overheid zullen leiden tot een sterke
groei van de sekundaire werkgelegenheid in het poldergebied.
Het is niet onmogelijk dat Almere het meest van deze stijgende bedrijvigheid
zal profiteren. Dit gebied is dan het meest geiirbaniseerde deel van de polders
terwijl haar situering uitermate gunstig is: vlak bij de Randstad en tussen
Schiphol en de LHM.
3. Dat een luchthaven een belangrijke bron van werkgelegenheid is, tonen de cijfers voor Schiphol. De luchthaven telde in 1971 ruim 400 vestigingen met een
gezamenlijk personeelsbestand van meer dan 21.000 werknemers.

• "The economic impact of Los Angeles International Airport on its market
area, a study by Waldo _ Edwards, Inc., Redondo Beach, California",
november 1971, biz. 72.

-34De ekonomische aktiviteiten op een luchthaven - voornamelijk primaire werkgelegenheid - kan men splitsen in drie kategorieBn:
.1) Luchthaven/Luchthavenvervoersondernemingen:
- N.V. Luchthaven Schiphol.
- Overheidsdiensten (Rijksluchtvaartsdienst, Douane).
- Bouwondernemingen.
- Schoonmaakbedrijven.
- Caterings- en oliebedrijven.
- K.L.M.
- Overige Nederlandse luchtvaartmaatschappijen.
- Buitenlandse luchtvaartmaatschappijen.
- Expediteurs/vrachtmakelaars.
2) Van de luchthaven a f h a n k e l i j k e

ondernemingen:

a) afhankelijk van luchthaven/luchtvervoer:
- Fokker
- Entrepotvestigingen
- Landbouwbedrijven
- Fabrieksvertegenwoordigingen van b.v. elektronische instrumenten
optische instrumenten
•
medische instrumenten.
b) afhankelijk van luchtreizigers:
- Reisbureaus
- Belastingvrije winkels
- Horecasektor
- Taxi-/Autoverhuur
- Banken.

Een andere funktie van een luchthaven is het feit dat deze momenteel fungeert
als een toeristische trekpleister. Schiphol telt meer dan 1,6 miljoen bezoekers per jaar. De uitgaven van deze toeristen kunnen, evenals die van de
reizigers, een belangrijke ekonomische impuls zijn voor de regio.
Hieraan moet echter wel toegevoegd worden dat de attraktiviteit van een
luchthaven in de toekomst sterk zal dalen.

De primaire en sekundaire werkgelegenheid doen een groot aantal toeleverings-,
neven- en nulpbedrijven ontstaan, die voor een deel in de omgeving van de
luchthaven gelokaliseerd zullen zijn.
Een prognose over de omvang van deze kategorie is echter niet mogelijk.

-35We zullen ons in deze studie uitsluitend bezighouden met een schatting van
de grootte van de op de nieuwe luchthaven te verwachten - grotendeels primaire - werkgelegenheid.
Deze methode brengt geen al te groot bezwaar met zich mee, aangezien de sekundaire en de toeleverings-, neven- en hulpbedrijven in de beginperiode
van de nieuwe luchthaven nog geen rol van betekenis zullen spelen.

De meeste publikaties over de tweede nationale luchthaven besteden slechts
sumiere aandacht aan de werkgelegenheidsaspekten. In eerste instantie verwacht men het ontstaan van ongeveer 10.000 arbeidsplaatsen. In een latere
fase (rond het jaar 2000) zou dit aantal oplopen tot 20.000 a 30.0O0.
Hoe men aan deze getallen komt, wordt nergens duidelijk gemaakt.
In het nu volgende zal blijken, dat deze aantallen te laag zijn.

De produktiviteit van een luchthaven wordt veelal uitgedrukt in het aantal
afgehandelde passagiers per werknemer.
De Rijksluchtvaartdienst verschafte ons de prognoses met betrekking tot de
verwachte produktiviteitscijfers van een aantal nieuw te bouwen luchthavens
in 1980. Deze cijfers zijn:
Voor de nieuwe internationale luchthaven bij Tokio: 712 passagiers per
werknemer
voor Roissy en France

710 passagiers per
werknemer

voor de Third London A i r p o r t

750 p a s s a g i e r s per
werknemer.

Voor Schiphol Centrum (hierbij zijn Fokker en het technisch areaal van de
KLM dus buiten beschouwing gelaten) is het cijfer voor 1980: 837.
Omdat deze nota uitgaat van het feit dat de LHM zal uitgroeien tot een
volwaardige internationale luchthaven is het mogelijk een verwachting
omtrent de werkgelegenheid op deze cijfers te baseren, met name op die
van de nieuwe luchthavens.
In 1980 ligt de produktiviteit van bovengenoemde luchthavens rond de 750
passagiers per werknemer. Dit getal vormt de basis van de prognose over de
werkgelegenheid op de nieuwe luchthaven in de Markerwaard.

Over de verwachte ontwikkeling van de produktiviteit in de toekomst bestaan
grote meningsverschillen. De prognoseshierover varieren van een gelijkblijvende produktiviteit tot een stijging van ongeveer 4 % per jaar.
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Dat dit verschil grote konsekwenties heeft voor de te verwachten werkgelegenheid zal in het onderstaande blijken.
In hoofdstuk 2 is reeds uiteengezet dat Schiphol met 25 miljoen passagiersbewegingen per jaar zijn maximale kapaciteit heeft bereikt.
Dit zal gebeuren tussen 1980 en 1985.
Wanneer wordt aangenomen dat de LHM in 1985 in bedrijf zal komen, betekent
dit dat deze luchthaven de volgende aantallen passagiers krijgt te verwerken
(zie ook figuur 2 ) :
In 1985

-

7.500.000 passagiersbewegingen

1990

-

25.OOO.0O0

1995

-

48.000.000

2000

-

80.000.000

Bij een onveranderde produktiviteit van 750 passagiers per werknemer zal de
werkgelegenheid op de LHM in de toekomst een omvang hebben van:
In 1985

-

10.000 arbeidsplaatsen

1990

-

33.000

1995

-

64.000 •

2000

-

107.000

Een gelijkblijvende produktiviteit vanaf 1980 is echter onwaarschijnlijk.
In de eerste plaats zullen de luchthavens in verband met de sterke kostenstijgingen hun produktiviteit wel moeten verbeteren. In de tweede plaats
kan gesteld worden dat een nieuwe luchthaven - na een korte aanloopperiode tot gunstige produktiviteitsresultaten moet kunnen komen. Verder heeft
het sterk stijgende aandeel van het chartervervoer in het totale vervoer
een stijging van de produktiviteit tot gevolg.
Het lijkt dan ook realistischer uit te gaan van een jaarlijkse produktiviteitsstijging van +_ 4 % per jaar (20 % in 5 jaar). Uitgaande van het getal
750 in 1980 geeft dit de volgende resultaten:
In 1985

-

900 passagiers per werknemer

1990

-

1080

1995

-

1300

2000

-

1560

Met behulp van deze cijfers is de werkgelegenheid op de nieuwe luchthaven opnieuw te berekenen. Dit resulteert in de volgende getallen:
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In 1985

8.O00 arbe:idsplaatsen

1990

23.000

H

1995

37.000

II

20O0

51.000

II

Deze lagere cijfers liggen altijd nog aanzienlijk boven de meestal genoemde
ramingen van 20 a 30.000 arbeidsplaatsen in 2000.
Het aantal arbeidsplaatsen op een luchthaven kan ook bepaald worden met behulp van een formule die is ontwikkeld bij de studie over de Third London
Airport.
Deze formule is getoetst op een aantal luchthavens (w.o. Schiphol) en gaf
bevredigende resultaten.
De formule luidt:

x

. • -rri
^T~
t
(1 + q )n

(aA

r + bP + cC.) (1 + d)
t
t
t

waarbij:
X

= aantal arbeidsplaatsen op luchthaven ih het jaar t

A

= aantal vliegtuigbewegingen in jaar t

P

. aantal passagiersbewegingen in jaar t

C

= vracht in short tons (= 0,9072 ton) in jaar t

aA

= personeelsstaf, evenredig met vliegtuigbewegingen
(w.o. bemanning, verkeersleiding, baanpersoneel, etc.)

bP

s personeelsstaf, evenredig met passagiersbewegingen
(w.o. balie-employees, grondstewardessen, keukenpersoneel,
catering portiers, etc.)

cC

= personeelsstaf, evenredig met de vracht (expediteurs, verladers, luchtvrachtagenten, los- en laadpersoneel e.d.)

d

= faktor voor het "overhead" personeel, bestaande uit kantoorpersoneel, schoonmakers, onderhoudspersoneel, personeel van
luchtvaartmaatschappijen, politie, brandweer, luchthavenstaf e.d.

q

_ jaarlijkse produktiviteitsstijging tot het jaar t
(over n jaar).
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waarde coBfficiBntena = 0,0572 per vliegtuigbeweging (kommerciBel)
b.= 0,4218 per 1000 passagiersbewegingen
c B 0,0104 per short ton
d =0,57

Het basisjaar voor q

is 1968 met een produktiviteitsstijging van 4 %.

Wanneer deze formule wordt toegepast voor het bepalen van de werkgelegenheid op de LHM in 2000 geeft dit het volgende beeld te zien:
aA.

= 0,0572 x 255.OOO = 14.586

bP^

. o,4218 x 8 °-?°2: 000
10O0

2000

= 33.744

cC„___ = 0,0104 x 5.600.000 = 58.240
2000
x

™™

= Tl—TTTFOr;32

(14.586 + 33.744 + 58.240) (1 + 0,57) = 46.848

Volgens dezeraethodezullen er in 2000 dus 46.848 mensen op de luchthaven
Markerwaard werken.
De andere prognose kwam tot een aantal van 51.000.
Uiteindelijk wordt voor dit laatste getal gekozen en wel om de volgende
redenen:
1) de formule is weliswaar redelijk betrouwbaar, doch de uitkomsten ervan
zijn veelal aan de lage kant.
2) de formule laat de indirecte primaire werkgelegenheid - reisbureaus,
belastingvrije winkels, horecasektor, taxi-/autoverhuur en banken etc.
buiten beschouwing, terwijl deze wel in de andere wijze van prognostiseren is opgenomen.

Dc prognose over dc tc verwachten (direkte) werkgelegenheid tengevolge van
de vestiging van een tweede nationale luchthaven in de Markerwaard luidt
dus :

In 1985

-

1990

-

23.000

1995

-

37.000

2000

8.000 arbeidsplaatsen

51.OOO

-39Het is van belang er op te wijzen dat deze prognose als een minimum prognose beschouwd moet worden.
In de eerste plaats is het zeer wel mogelijk dat een jaarlijkse produktiviteitsstijging van ongeveer 4 % niet gehaald zal worden. Een toeneming van
dienstverlenende aktiviteiten op de luchthaven zou

dit cijfer kunnen drukken.

In de tweede plaats zijn in deze prognose de sekundaire werkgelegenheid en
de toeleverings-, neven- hulpbedrijven, die een gevolg zijn van het ontstaan
van de luchthaven, geheel buiten beschouwing gelaten.
Een enigszins betrouwbare voorspelling van deze bedrijvigheid in de regio
Markerwaard en omgeving is niet te geven. Verwacht wordt dat deze aktiviteiten tot het jaar 2000 nog geen rol van betekenis zullen spelen. Bovendien
is het technisch areaal van de KLM buiten beschouwing gelaten. Indien dit
wordt overgeplaatst naar de LHM zou de direkte werkgelegenheid met 3000 a
5000 arbeidsplaatsen stijgen. Bij deze cijfers moet tenslotte nog opgemerkt
worden dat ze zijn gebaseerd op de veronderstelling dat Schiphol ook in
2000 maximaal zal worden gebruikt. In hoofdstuk II is reeds toegelicht dat
een funktieverdeling tussen Schiphol en de LHM de werkgelegenheid sterk kan
be_nv loeden.

Bij een kombinatie van alle opwaarts werkende faktoren (lage produktiviteitsstijging, Schiphol niet meer dan een regionale luchthaven etc.) zou
de direkte werkgelegenheid op de LHM ongeveer 100.000 arbeidsplaatsen
kunnen zijn.

4. Naast deze stuwende werkgelegenheid ontstaan er ook een groot aantal verzorgende funkties.
Wanneer we de verhouding stuwend/verzorgend bepalen op 1 : 1

betekent

dit dat de verwachte totale beroepsbevolking tengevolge van de vestiging
van een nieuwe internationale luchthaven in de Markerwaard de volgende
omvang heeft :
In 1985

-

16.000 arbeidsplaatsen

1990

-

46.000

1995

-

74.000

2000

-

102.000

a In het begin zal de multiplier lager zijn.
Later kan hij oplopen tot 2 wanneer de luchthavenemployees zich in de
polders en randgebieden gaan vestigen. De multiplier heeft dan uitsluitend
betrekking op een beperkt gebied. De sterke groei van dit verzorgende
deel van de beroepsbevolking gaat waarschijnlijk ten koste van de iets
verder weg gelegen randgebieden.

-405. Gaan we ervan uit dat de totale

beroepsbevolking 35 % uitmaakt van de

totale bevolking dan houdt dit in dat de LHM een direkte en indirekte
ekonomische basis is voor de volgende bevolkingsaantallen:
In 1985

-

45.700

1990

-

131.400

1995

-

211.400

2000

-

291.400

-41VI. Wonen

1. Bij een gemiddelde woningbezetting van 3 betekent de vestiging van een
nieuwe luchthaven, dat er ten behoeve van de werkgelegenheid die dit bedrijf genereert de volgende aantallen woningen beschikbaar moeten zijn:
In 1985

-

15.000

1990

-

44.000

1995

-

70.500

2000

-

97.000

Het zal een moeilijke opgave zijn deze aantallen bijtijds te realiseren.
Hierbij zou men kunnen denken aan de stichting van een speciale "airportcity" (b.v. op het Enkhuizerzand). Maar afgezien van de bezwaren die het
wonen in zo'n stad met zich meebrengt - de sociaal-ekonomische en kulterele eenzijdigheid - lijkt het om sociale en technische-organisatorische
redenen niet wenselijk zoveel woningen in zo'n korte tijd op een plaats
te bouwen.
De Britse Roskill-commissie heeft de wensen ten aanzien van de mogelijke
woon-werkafstand voor de derde Londense luchthaven onderzocht. Ze kwam
daarbij tot de konklusie, dat 95 % van de luchthavenexployees op een afstand van maximaal 24 km van hun werk wensen te wonen.

2. Wanneer we voor de LHM uitgaan van een maximale afstand van 30 km komen
de volgende gebieden voor de huisvesting van de luchthavenemployees in
aanmerking:
1) de kop van Noordholland ten Oosten van de lijn Medemblik - Hoorn.
2) het Enkhuizerzand.
3) Almere en het eventuele uitloopgebied van deze stad in het Zuidwesten
van de Markerwaard.
4) Oostelijk Flevoland: Lelystad, Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant
5) het Westen van de Noordoostpolder.
Het gebied Purmerend - Edam - Volendam wordt buiten beschouwing gelaten.
Dit gebied staat nu reeds onder sterke druk vanwege de overloop uit
Amsterdam.
Het lijkt wenselijk met name de volgende gebieden te bestemmen voor de
opvang van de werknemers van de luchthaven:

-421) Lelystad.
Deze stad ligt op betrekkelijk korte afstand van de aan te leggen LHM.
Een ontwikkeling in deze richting zal bovendien de positie van deze
nieuwe stad aan de ontwikkelingsas Amsterdam - Noorden des Lands sterk
verbeteren.

2) Het gebied ten oosten van de lijn Medemblik/Hoorn (eventueel inclusief
het Enkhuizerzand).
De urbanisatie van dit gebied zal deze ekonomisch

zwakke regio een sterke:

stimulans geven.
Het is naar onze mening wenselijk het grootste deel van de bevolkingsopvang in beide bovengenoemde gebieden te doen plaatsvinden.
Een dergelijke politiek ondersteunt de centrale doelstellingen voor het
ruimtelijke beleid in Nederland:
het ontlasten van de Randstad en het bevorderen van een betere spreiding
van de werkgelegenheid en de bevolking over ons land.
Over Almere kan in dit verband het volgende gezegd worden.
Deze plaats komt minder in aanmerking voor de huisvesting van grote aantallen luchthavenwerknemers:
1) De ligging van deze stad is zodanig dat verwacht kan worden dat een
extra ekonomische stimulans niet nodig is om de gewenste groei te
realiseren.
2) Het woon- werkverkeer zou de toch reeds druk bereden route naar de
luchthaven nog sterker belasten.
Uit planologische overwegingen is het beter Dronten, Biddinghuizen,
Swifterbant en het Westen van de Noordoostpolder bij de bevolkingsopvang een restfunktie te geven, dit mede om te bevorderen dat de luchthavenemployees een ruime keuze hebben wat betreft hun woonplaats.

-43VII. Samenvatting

De prognose van het internationale en binnenlandse luchtverkeer, zoals die
door de Planninggroep

tweede luchthaven werd opgesteld, is als uitgangs-

punt genomen bij de formulering van de verwachting van het luchtverkeer
op de luchthaven in de Markerwaard.
Hoewel verschillende funktieverdelingen tussen deze luchthaven en Schiphol
mogelijk zijn, is er voorlopig van uitgegaan dat beide als grote internationale luchthavens zullen fungeren.
De regionale luchthavens zullen geen rol van betekenis kunnen spelen, zodat
de omvang van het luchtverkeer op de luchthaven in de Markerwaard kan worden
bepaald door op de totaal-prognose de maximale capaciteit van Schiphol in
mindering te brengen.
Bij de vaststelling van de ligging van het luchtvaartterrein zijn verschillende faktoren van belang. Binnen het raam van de technische mogelijkheden
zullen de geluidshindercontouren echter van doorslaggevend gewicht moeten
zijn.
In dat geval zal de luchthaven in zijn grootst mogelijke vorm (vier evenwijdige banen in paren gegroepeerd) een gebied van 6$ bij 7 km beslaan en
gesitueerd zijn op de kruising van de lijnen Edam-Urk en Enkhuizen-Lelystad.
Een spoorverbinding kan het best tot stand worden gebracht door in Lelystad
een aansluiting te construeren op de ontworpen spoorlijn Amsterdam-Groningen.
Voor de aanleg van het luchtvaartterrein zelf zou volstaan kunnen worden
met een gedeeltelijke inpoldering van de Markerwaard.
Overwegingen met betrekking tot de flexibiliteit van aan- en afvoerwegen,
leiden tot de conclusie dat een min of meer volledige inpoldering de voorkeur verdient.
Ten aanzien van de direkte werkgelegenheid worden de volgende verwachtingen
uitgesproken:
Bij de openstelling in 1985

-

8000 arbeidsplaatsen

1990

-

23000

1995

-

37000

2000

-

51000

-44Deze prognose is alleen juist bij de volgende voorwaarden:
1) geen funktieverdeling;
2) de produktiviteit op de nieuwe luchthaven zal jaarlijks met ongeveer
4 % blijven stijgen;
3) het technisch areaal van de KLM blijft op Schiphol;
4) Schiphol blijft "maximaal" in gebruik.
Bij een samengaan van alle opwaarts werkende faktoren (zoals een vermindering van de betekenis van Schiphol, een lagere produktiviteitsstijging e.d.) zou de werkgelegenheid op de luchthaven, afgezien van de
sekundaire aktiviteiten tot 1O0.000 arbeidsplaatsen kunnen oplopen.
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Buitenlandse prognoses

Bijlage I.

Luchthaven

jaar

Roissy en France
(Parijs)

1975

10

27.000

1980

27

54.000

1985

50

95.OOO

1982

5

8.100

1991

36

27.900

2000

87,5

45.000

1970

9,4

20.000

1975

17,6

33.500

1975

10

13.100

1980

14,2

15.900

1985

19,6

18.900

1990

24,7

21.200

1970

20,78

40.675

1975

27,80

55.777

1980

34,40

68.663

1975

10,5

23.OOO

1980

15,1

35.OOO

1976

5,4

5.500

1982

10,5

16.OOO

1986

16

22.500

Maplin
(3e London Airport)

Frankfurt

Saltholm/Kopenhagen

Los Angeles

Dal las:Fort Worth

Tokyo
(Nieuwe luchth.)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

passagiersbewegingen
x lOOO.OOO

werknemers

ITA bulletin no. 41, 1971
Rosskill Commission on the third London airport, Vol. VII
Information fur die Presse PH 19/71
Programme for an offshore Copenhagen airport Saltholm, Summary
Economic impact of Los Angeles Int'nal Airport on its market area
Dallas/Fort Worth Regional Airport "First of the Jumbo Hubs"
Summaries of new Tokyo international airport plan (1969).

PASSAGIERS PER WERKNEMER
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