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Samenvatting
In opdracht van de stuurgroep Toekomstige Nederlandse Luchtvaart Infrastructuur (TNLI) is
een globale analyse ("quick-scan") uitgevoerd van de ontwikkeling van de capaciteit van de
luchtruimtestructuur in de periode na 2020, voor een combinatie van Schiphol met een satelliet/
overloop luchthaven, zoals vastgesteld in het TNLI-project: "Aanvullende Opties". Hierbij is
gekeken naar de toename van de werkbelasting van de ACC-sectorverkeersleiders en de
mogelijke interferentie van aan- en uitvliegroutes (SID's en STAR's) van nieuwe mogelijke
luchthavens in combinatie met die van Schiphol.
Er is uitgegaan van de volgende combinaties in door TNLI aangegeven prioriteitsvolgorde:
Schiphol in combinatie met:
Noordzee (70 milj.)
Flevoland Oost (40 rnilj.)
Flevoland Zuid (20 milj.)
Het gesimuleerde verkeersaanbod is afgestemd op een nieuw CPB-scenario ("Gobal
Competition 2020") als uitgewerkt door ADECS m.b.t. vlootsamenstelling en vervoersomvang
en door LVNL (m.b.t. kwartierverdeling en "Declared Capacity"), voor 100 milj. passagiers bij
900.000 bewegingen.
De werkbelasting van de sectorverkeersleider blijkt bij het gesimuleerde verkeersaanbod niet
binnen de marges te blijven. Ook na optimale resectorisatie (bij 5 sectoren) biedt het civiele
luchtruim onvoldoende capaciteit om 100 miljoen passagiers verdeeld over 900.000
bewegingen (plus overvliegers) te accomoderen bij gelijktijdig gebruik van twee grote
luchthavens, uitgaande van de in dit onderzoek gehanteerde verkeersverdeling en overige
uitgangspunten. Een resectorisatie met meer dan 5 sectoren lijkt de aangewezen weg om de
werkbelasting tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.
Naast de aanmaak van geheel nieuwe SID's en STAR's voor de locaties Noordzee en
Flevoland, zijn waar nodig de SID's en STAR's voor Schiphol aangepast. Deze aanpassingen
voor Schiphol komen uitsluitend voort uit de interferentie met bepaalde routes van de locatie
Noordzee. De door TNLI gekozen locatie Noordzee levert de meeste knelpunten op door zijn
ligging t.o.v. Schiphol en door de ongunstige orientatie (ook qua mogelijke geluidshinder) van
het hoofdbanenstelsel 06/24. Hoewel de locatie Flevoland Oost geen grote problemen qua
interferentie van routes met die van Schiphol oplevert, is het ontwerp van het banenstelsel verre
van optimaal.
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Afkortingen
ATC

Air Traffic Control

ATM

Air Traffic Management

CTR

Control Zone

EHR

Restricted Area

ETA

Estimated Time of arrival

GPS

Global Positioning System

IMER

Integraal Milieu Effect Rapport

LVNL

Luchtverkeersleiding Nederland (vlh LVB)

MMA

Meest Milieuvriendelijke Alternatief

OK

Onverschoven parallelle Kaagbaan

SID

Standard Instrument Departure

STAR

Standard Arrival Route

S5P

Schiphol mcl. een 5e parallelle baan 18/36

TAAM

Total Airspace & Airport Modeller

TMA

Terminal Area

TNLI

Toekomstige Nederlandse Luchtvaart Infrastructuur

TOMS

Technisch Operationele Maatregelen Schiphol

SMGCS

Surface Movement Guidance and Control System

VK

Verschoven parallelle Kaagbaan
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1 Inleiding
In opdracht van de stuurgroep Toekomstige Nederlandse Luchtvaart Infrastructuur (TNLI) is
een globale analyse ("quick-scan") uitgevoerd van de ontwikkeling van de capaciteit van de
luchtruimtestructuur in de periode na 2020, voor een combinatie van Schiphol met een satelliet/
overloop luchthaven, zoals vastgesteld in het TNLI-project: "Aanvullende Opties". Hierbij is
gekeken naar de toename van de werkbelasting van de ACC-sectorverkeersleiders en de
mogelijke interferentie van aan- en uitvliegroutes (SID's en STAR's) van nieuwe mogelijke
luchthavens in combinatie met die van Schiphol.
Het gesimuleerde verkeersaanbod is afgeleid uit een scenario van het CPB ("Gobal
Competition 2020") als uitgewerkt door ADECS m.b.t. vlootsamenstelling en vervoersomvang
en door LVNL (m.b.t. kwartierverdeling en "Declared Capacity") voor 100 milj. passagiers bij
900.000 bewegingen.
Er is uitgegaan van de volgende combinaties in door TNLI aangegeven prioriteitsvolgorde:

Schiphol in combinatie met:
Noordzee (70 milj.)
Flevoland Oost (40 milj.)
Flevoland Zuid (20 milj.)
Bij dit onderzoek is primair gebruik gemaakt van het bij NLR aanwezige geavanceerde fasttime simulatie-pakket "TAAM" (Total Airspace and Airport Modeller).
Het onderzoek is zodanig opgezet dat aansluitend berekeningen van geluidscontouren m.b.v. het
officiële geluidsbelastingsberekeningsmodel van het NLR konden worden uitgevoerd (m.b.v. de
routestructuur (SID's ! STAR's) als ingevoerd inlgegenereerd door TAAM). Ook de NLRberekeningen m.b.t. externe veiligheid maakten gebruik van uitkomsten van het onderhavige
onderzoek.
Het onderzoek is uitgevoerd conform ADECS-paper d.d. 4-6-' 98: "Verkeersscenario's
aanvullende opties" en de werkpapieren L6-153, -235, -239, -260 en -272 als samengevat in

L6-293 van de TNLI-taakgroep L6 (Milieu-effecten).
De resultaten van dit onderzoek worden geacht het te volgen beleid ten aanzien van de
toekomstige ontwikkeling van de luchvaart-infrastructuur te ondersteunen door een bepaald
reëel geacht scenario op mogelijke capaciteitsproblemen in de luchtruimtestructuur te toetsen,
en aldus mede een uitspraak te doen over de haalbaarheid van een dergelijk scenario.
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Uitgangspunten
Verkeersaanbod:
• Het te simuleren verkeersaanbod is afgeleid van een nieuw CPB-scenario ("Global
Competition") voor 2020 (100 milj. passagiers, 7 milj. ton luchtvracht, 900.000
bewegingen per jaar (= 2465 per dag).
Het gesimuleerde verkeer bestond uit: starts, landingen en overvliegers, mci. het (lage)
verkeer van/naar Brussel en Düsseldorf.
• Er is uitgegaan van de kwartierverdeling (qua aantallen) conform TNLJILVNL
werkpapier L6-272. Deze kwartierverdeling bevat het z.g. 6-blokken systeem van de
KLM en is afgestemd op de "Declared Capacity" van LVNL De verdeling qua
vliegtuigcapaciteitscategorie en de verdeling van de verhouding heavy/medium/light over
de dag is conform de werkpapieren L6-235 en L6-293, alsmede ADECS-paper d.d. 4-6'98: "Verkeersscenario's aanvullende opties". Het aandeel Heavies in het verkeersaanbod
is ca. 30%.
• Er is uitgegegaan van goed-zichtomstandigheden. De bij goed zicht behorende "Declared
Capacity" (zie L6-153) als vastgesteld door de LVNL, wordt geacht in 80% van de tijd op
jaarbasis gehaald te kunnen worden. Indien naar verwachting rond 2020 ook MLS- of
GPS-naderingen algemeen wordt toegepast en SMGCS in werking is, kan deze capaciteit
volgens LVNL ook in slecht zicht gerealiseerd worden.
Baanconfiguraties:
1) NZ-70 / SPL-30 combinatie:
• Voor Schiphol: de S5P-configuratie uit de "Aanwijzing 5P" minus baan 09/27 en OIR/
19L (en 04/22), ook wei S3P genoemd. Zie ook figuur 1.
• Voor Noorzee-eiland: zie figuur 3.
• De in de simulaties gebruikte baancombinaties zijn weergegeven in onderstaande tabel:
NZ-70

SPL-30
Comb.
nr.

Banen
L-S

1

06 - 36

2

18 -24

Besch. Cap./hr Comb.
[IS
nr.
%

Banen
L/L-SIS

Besch. Cap./hr
%
LJS

54

38/42

1

06R/06L - 05R/05L

36

76/84

30

38/42

2

24R/24L - 23R/23L

65

76/84
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2) FL-40 /SPL-60 combinatie:
• Voor Schiphol: de S5P-configuratie uit de "Aanwijzing 5P" (en zonder 04/22) (Fig. 1)
• Voor Flevoland: zie figuur 4. N.B. baan O5LL/23RR wordt niet gebruikt (is volgens
LVNL-cijfers niet nodig voor 60 miljoen passagiers).
De in de simulaties gebruikte baancombinaties zijn weergegeven in onderstaande tabel:

SPL-60
Comb.
nr.

Banen
L - S/S

FL-40

Besch. Cap./hr 2e land.[IS
baan
%

Comb.
nr.

Banen
L- S

Besch. Cap./hr
%
LIS

1

18-24/19L

22

38/84

19R

1

16L-23L

62

38/42

2

18-24/19L

22

38/84

19R

2

23-23L

19

38/42

3

06 - 36/01 L

54

38/84

01 R

3

34L - 34R

18

38/42

4

01R-36/01L

18

38/84

O1L

4

34L-34R

18

38/42

3) FL-20/SPL-80 combinatie:
• Voor Schiphol: de "Van Stappen"-variant, zie Fig. 2. De reden hiervoor is dat volgens
de huidige inzichten het S5P-stelsel onvoldoende capaciteit heeft voor 80 miljoen
passagiers, terwijl de "Van Stappen"-variant voldoende capaciteit heeft voor 100 miljoen
passagiers. Bij de "Van Stappen"-variant voor Schiphol zijn overdag in de piekuren (0722 uur) steeds twee volledig onafhankelijke dubbele parallelle banenstelsels
beschikbaar voor starts en landingen. Tijdens Off-peaklNight (22-07 uur) is 1 start- plus 1
landingsbaan beschikbaar. Baan 06/24 wordt overdag gebruikt als taxibaan en tijdens
Off-peak/Night als landings/startbaan. De huidige baan O1RJI9L wordt taxibaan. Baan
09/27 wordt alleen bij wester/oosterstorm gebruikt. Baan 04/22 wordt niet meer gebruikt.
De basis-layout met name qua gates en taxibanen, is gebaseerd op de z.g. "variant 16/
laag" van het Masterplan 2015 van AAS, waaraan toegevoegd gegevens betreffende de
nieuwe banen 05R123L, 05L/23R, 16R134L, 16L/34R en de bijbehorende taxibanen. Deze
toegevoegde gegevens zijn in overleg met RLD vastgesteld.
De "Van Stappen"-variant is uitgebreid behandeld in literatuur 5.
• Voor Flevoland: één baan (05/23 in mixed mode), zie figuur 5.
• De in de simulaties gebruikte baancombinaties zijn weergegeven in onderstaande tabel:

SPL-80

FL-20

nr.

Banen
L/L-S/S

1

05L/05R - 34R/34L

51

76/84

1

05 - 05

32

22/22

2

16R/1 6L - 23R/23L

30

76/84

2

23-23

48

22/22

Comb.

Besch. Cap./hr Comb.
nr.
%
[IS

Banen
L-S

Besch. Cap./hr
[IS
%

- 10 NLR-CR-98582

Bij de berekening over een gemiddelde dag (voor alle mogelijke baancombinaties) zijn
resultaten voor de gegeven drie baancombinaties om berekeningstechnische redenen
geëxtrapoleerd naar 100%.
c) Routestructuur:
• In het onderzoek vindt de verkeersafhandeling plaats in principe via de huidige
hoofdroutes en stacks. Waar nodig is hiervan echter afgeweken i.v.m. de ongunstige
ligging van sommige stacks t.o.v. de velden Noordzee (TISKI i.p.v. SUGOLen HSD i.p.v
RIVER) en Flevoland (NARSO i.p.v. ARTIP) en in geval van interferentie van routes
van/naar deze nieuwe velden met die van/naar Schiphol. Zie verder hoofdstuk 4.2 en
4.2.1.
De uitgangspunten voor de startroutes (SID's) en naderingsroutes (STAR's) zijn door
RLD aangeleverd. Vervolgens zijn deze start- en naderingsroutes m.b.v. TAAM
vastgesteld op grond van de geleverde uitgangspunten. Voor Schiphol is zoveel mogelijk
uitgegaan van de bestaande routes, voor Noordzee en Flevoland zijn geheel nieuwe routes
bepaald, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met het vermijden van
woonbebouwing. De naderingsroutes zijn vaste routes, behalve de toepassing van
radarvectoring op baseleg met een variatie van -3 tot +10 NM, dit laatste alleen in de
landingspieken. De naderingsroutes bestaan in principe uit een recht gedeelte vanaf de
stacks op FL70 richting SPL-VOR (voor Schiphol, voor Noordzee en Flevoland het ARP)
tot ca. 5NM vanaf dit punt, gevolgd door een downwind, baseleg en fïnal approach
gedeelte. De routes zijn getest op vliegbaarheid door vliegtuigen van het type B747.
De ILS interception altitude is in principe 2000 ft, maar bij parallelle banen 3000 ft
voor de "verst gelegen" baan en 2000 ft voor de andere. Het doel hiervan is het mogelijk
maken van onafhankelijk baangebruik voor naderingen en het verminderen van de
geluidshinder.
• Van 22 uur tot 07 uur worden CDA-procedures gevolgd. Voor het verticale vlak zijn de
reeds in de AIP gepubliceerde procedures gekozen: de stacks worden verlaten op FL70,
waarna vanaf TOD (Top Of Descent) een (geknikte) nadering volgt met een 30 glijpad,
zonder een extra horizontaal gedeelte. De procedures in het laterale vlak zijn in overleg
met RLD/LVNL gelijk gesteld aan die voor de normale naderingen, dus hetzelfde
grondpad wordt gevolgd.
• Er is uitgegaan van de te verwachten werkwijze en mogelijkheden van ATC over ca. 20
jaar, zonder rekening te houden met aanbevelingen uit nog te verrichten onderzoek naar
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TOMS. Deze werkwijze komt grotendeels overeen met die van TAAM. Met name geldt
dit het zo goed mogelijk trachten te realiseren van de reeds bij of v6ér de FIR-boundary
vastgestelde ETA's via vaste naderingsroutes, door een vroegtijdige planning van de
sequence, gecombineerd met speed control als primaire en vectoring als secundaire
regelmethode.
d) Procedures:
• De minimale separatie in de Schiphol TMA en CTR en op final approach is gesteld op
3 NM. Hierbij worden de overige ICAO Wake Vortex separaties voor landingen (4, 5, 6
NM) en starts (2 min) plus aanvullende ervaringscijfers voor starts in acht genomen (zie
onderstaande tabel 1). In de CTA's wordt een minimale separatie van 5 NM aangehouden.
De hoogteseparaties zijn conform ICAO standaard.

Arrival
separation
(NM):

Departure
separation
(min):

Heavy

4

2

Heavy

Medium

5

2.3

Heavy

Light

6

3

Medium

Medium

3

1.5

Medium

Heavy

3

1.7

Medium

Light

4

1.5

Light

Light

3

1.5

Light

Heavy

3

1.3

Light

Medium

3

1.5

Leading
aircraft:

Following
aircraft

Heavy

Tabel 1. Wake Vortex separaties
N.B. De waarden van de "Declared Capacity" voor starts als aangegeven door LVNL zijn
niet in overeenstemming met de ICAO wake vortex separatie standaard (2 min) en de
aanvullende ervaringscijfers. Bv. bij een minimale separatie van 1.5 min hoort een
maximale startcapaciteit van 40 per uur per baan, terwijl LVNL voor alle voorkomende
separaties een gewogen waarde aanhoudt van 42 starts per uur per baan. Bij een ICAOwaarde voor de minimale separatie van 2 min, hoort zelfs slechts een maximale
startcapaciteit van 30 starts per uur. Bij de toegevoegde ervaringscijfers zoals in de tabel
weergegeven zal bij een verhouding van 30% heavy / 70% medium evenwel een
startcapaciteit van bijna 35 per uur per baan optreden.
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• De richtsnelheid op final approach is 150 kts vanaf ca. 8 NM tot ruim 0.5 NM véér de
baandrempel, waarna vertraagd wordt tot touch-down snelheid (vliegtuigen die een lagere
max. approach snelheid hebben, vliegen langzamer dan 150 kts). Dit komt voor de
gegeven heavy/mediumverhouding overeen met een gewogen gemiddelde capaciteit van
ca. 40 landingen per uur per baan (LVNL-cijfer: 38). Hierin is geen kans op go-around
begrepen.
Ter bewaking van de horizontale en verticale separatie past TAAM automatische conflictdetectie en -resolutie toe.
•

Intersectie take-offs zijn waar mogelijk toegepast voor alle non-heavy vliegtuigen. Dit
versnelt de afhandeling van vertrekkend verkeer en verlaagt de taxivertragingen.

• Het verkeer is aan 2 parallelle banen zodanig toegewezen dat bij benadering een 50/50
verdeling is onstaan, zowel voor starts als landingen. en kruisende SID's en STAR's
worden vermeden.
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3 Opzet en uitvoering van het onderzoek
De werkzaamheden bestonden uit:
• Verkrijgen/verwerken/invoeren van juiste data m.b.t.:
• layout van de nieuwe vlegvelden Noordzee en Flevoland: coordinaten, baandrempels,
onderlinge ligging
• layout extra cq. gewijzigde start/landingsbanen en taxibanen voor Schiphol
• SID's en STAR's
• baangebruiksregels (b. v. preferentie-volgordes)
• sectorgebruiksregels
• radarseparaties per sector en Wake Vortex separaties (starts + landingen)
• Nagaan van mogelijke interferentie tussen de SID's en STAR's van de nieuwe
vliegvelden Noordzee en Flevoland met die van Schiphol. In geval van storende
interferentie: aanpassen van de deze routes, waarbij die van Schiphol alleen indien strikt
noodzakelijk zijn aangepast.
• Levering geconsolideerde

SID's + STAR's t.b.v. geluidsbelasting- en externe

veiligheidsberekeningen, mci. conversie van routepunten van Bessel- naar RDcoordinaten.
• Converteren van de verkeersprognose voor het nieuwe CPB/ADECS-2020 scenario (100
milj. pass., 900.000 bewegingen) naar geschikte invoergegevens (z.g. "time tables") voor
TAAM.
• Aanpassen aan de configuratie van de nieuwe vliegvelden Noordzee en Flevoland en de
gewijzigde baanconfiguratie van Schiphol van een additioneel database-programma voor
het genereren van een extra rapportfunctie t.b.v. nadere analyse van werkbelasting.
• Testen van het model.
• Draaien van simulatieruns. Voor elk scenario (NZ70/SPL30, FL40/SPL60 en FL20!
SPL80) is voor elke baancombinatie een simulatierun gedraaid. Dus 8 runs in totaal. I.v.m
het "quick-scan" karakter van het onderzoek is geen "randomisation" toegepast.
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• Verwerken van de door TAAM geproduceerde datafiles m.b.v. het additionele databaseprogramma tot tabellen en grafieken t.b.v. nadere analyse van de werkbelasting voor
sectorverkeersleiders.
• Bepaling sectorwerkbelasting a.d.h. van simulatieresultaten en in overleg met RLD/
LVNIL nader vast te stellen normen.
• Tussenrapportage en opstellen eindrapport.
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4 Resultaten
4.1 Werkbelasting sectorverkeersleiders
Bij het gesimuleerde verkeersaanbod, gebaseerd op een CPB/ADECS-scenario van 100 miljoen
passagiers, 900.000 bewegingen, voor starts+landingen plus de overvliegers behorende bij het
RAND-1 scenario van 103 miljoen passagiers, blijkt de werkbelasting voor sectorverkeersleiders (volgens TNLI-aannames gebaseerd op LVNL/Eurocontrol-uitgangspunten) niet binnen
de marges te blijven.
Twee criteria zijn hierbij belangrijk:
in een piekuur geldt een maximale werkbelasting van de verkeersleider van 70% en
in het drukste kwartier mag de werkbelasting van de verkeersleider maximaal 90% zijn.
Eurocontrol gaat uit van 55 seconden afhandelingstijd per beweging. Dit blijkt uit literatuur 2,
het rapport "Sector capacity assessment for Amsterdam ACC", opgesteld door het Eurocontrol
Experimental Centre. Note nr. 14697, Juni 1997 (in opdracht van LVNL).
Tevens is geanalyseerd voor een afhandelingstijd van 30 seconden per beweging. Dit om na te
gaan wat mogelijk toekomstige ontwikkelingen voor effect hebben,
Het nederlands civiele luchtruim is momenteel opgedeeld in 5 sectoren: 1) Red East, 2) Blue
East, 3) SouthlAmber, 4) Red West en 5) Blue West. Zie voor sectorindeling figuur 6.
Onderzocht is hoe de werkbelasting van de verkeersleider zich zou kunnen ontwikkelen als het
luchtruim bij ongewijzigde indeling gebruikt zal worden voor het verkeer van 2 grote
vliegvelden tegelijk, nl. resp. Schiphol-30 plus Noordzee-70), Schiphol-60 plus Flevoland-40
en Schiphol-80 plus Flevoland-20.
Het blijkt dat de verschillen in werkbelasting tussen beide combinaties weliswaar niet groot is,
maar dat de werkbelasting voor de combinatie Noordzee-70 plus Schiphol-30 op de meeste
fronten (behalve sector-! en -2) enigszins hoger uitvalt dan voor de combinatie Flevoland-40
met Schiphol-60. Voor de combinatie Schiphol-80 plus Flevoland-20 is de totale werkbelasting
eveneens aan de hoge kant, vooral voor sector-! en -2.
Zoals te verwachten blijkt dat meestal sector-3 (South/Amber) het drukst is, maar ook sector-1
en -2 (Red- en Blue East, m.n. bij beide opties Flevoland) en sector-4 (Red West, bij de optie
Noordzee) doen daar niet veel voor onder. Bij een afhandelingstijd van slechts ca. 27 sec. loopt
de werkdruk in sector-3 al op tot 70% in het piekuur, dat wil zeggen dat de verkeersleider daar
70% van de tijd bezig is met het afhandelen van vliegtuigen.
Wanneer er van mag worden uitgegaan dat in het allerdrukste kwartier een verkeersleider 90%
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van zijn tijd belast mag worden, houdt dat in dat in de sector SouthlAmber de gemiddelde
afhandelingstijd maximaal ca. 30 seconden mag zijn.
Resectorisatie zou leiden tot een evenwichtiger verdeling van de werkbelasting. Wanneer de
indeling optimaal is (voor nog steeds 5 sectoren), kan de gemiddelde afhandelingstijd oplopen
tot ca. 45 seconden. De werkbelasting in de piekuren is dus te hoog volgens de Eurocontrol
normen (55 seconden).
Ook blijft de werkbelasting in het drukste kwartier nauwelijks onder de 90% norm.
De 70% belasting in het piekuur weegt het zwaarst als criterium. Bij de door Eurocontrol
gehanteerde afhandelingstijd van 55 seconden is de luchtruimtecapaciteit na optimale
resectorisatie (bij 5 sectoren) onvoldoende voor 100 miljoen passagiers.
Bij een verwachte toekomstige afname van afhandelingstijd tot 30 seconden, voldoet ook de
drukste sector SouthlAmber niet aan de eisen.
Een resectorisatie met meer dan 5 sectoren is vereist om de werkbelasting tot een aanvaardbaar
niveau terug te brengen.
De conclusie lijkt gerechtvaardigd, te veronderstellen dat ook na optimale resectorisatie (bij 5
sectoren) het civiele luchtruim onvoldoende capaciteit biedt om 100 miljoen passagiers
verdeeld over 900.000 bewegingen (plus overvliegers) te accomoderen bij gelijktijdig
gebruik van twee grote luchthavens, uitgaande van de in dit onderzoek gehanteerde
verkeersverdeling en overige uitgangspunten.
Mocht de gemiddelde afhandelingstijd afnemen tot 30 seconden, dan is zelfs met optimale
resectorisatie de capaciteit niet voldoende (eveneens bij 5 sectoren).
Een resectorisatie met meer dan 5 sectoren lijkt de aangewezen weg om de werkbelasting
tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.
Deze conclusie geldt alleen voor de toekomstige situatie en geeft geen informatie over de
tussenliggende periode. Als voorwaarde wordt benadrukt de nieuwe werkwijze van de
Luchtverkeersleiding, met name daar waar het vaste naderingsroutes betreft.
Een gedetailleerde uitwerking van de werkbelasting per sector per uur, is weergegeven in de
figuren 7 tlm 24. In deze figuren is tevens de grens van 70% per uur aangegeven.
Er dient evenwel gesteld te worden, dat de werkbelastingsberekingen tamelijk vereenvoudigd
zijn uitgevoerd. Er is binnen TNLI uitgegaan van een vaste afhandelingstijd per beweging,
terwijl het bij TAAM evenzeer mogelijk is om uit te gaan van een bepaalde duur per specifieke
verkeersleidersactie, mits hiervan betrouwbare gegevens beschikbaar komen. Verder is in het
kader van "quick scan" slechts 1 simulatierun per scenario uitgevoerd. De resultaten mogen
danook alleen als een eerste indicatie worden beschouwd.
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4.2 Interferentie routestructuur
Zoals vermeld in hoodfstuk-2 en -3 zijn in het kader van het TNLI-project "Aanvullende
Opties" geheel nieuwe SID's en STAR's aangemaakt voor Noordzee-70 (NZ-70), Flevoland-40
(FL-40) en Flevoland-20 (FL-20). Daarnaast zijn waar nodig zijn de SID's en STAR's voor
Schiphol aangepast. Deze aanpassingen voor Schiphol komen uitsluitend voort uit de
interferentie met bepaalde routes van de locatie Noordzee. De door TNLI gekozen locatie
Noordzee levert de meeste knelpunten op door zijn ligging t.o.v. Schiphol en door de
ongunstige orientatie (ook qua mogelijke geluidshinder) van het hoofdbanenstelsel 06/24. Een
draaiing van dit hoofdbanenstelsel linksom (dus meer parallel aan de kust) naar ongeveer 05/23
is veel gunstiger. Daarnaast zou de onderlinge afstand van de twee zuidelijke banen van 800 m
naar minimaal 1035 moeten worden vergroot om deze volledig onafhankelijk te kunnen
gebruiken, zonder dat actieve banen gekruist hoeven te worden.
Hoewel de locatie Flevoland-40 geen grote problemen qua interferentie van routes met die van
Schiphol oplevert, is het ontwerp van het banenstelsel verre van optimaal. Zo ligt de geplande
baan 05LL/23RR te dicht bij 05L/23R om hem onafhankelijk te kunnen gebruiken en is
bovendien overbodig voor verwerking van 40 miljoen passagiers.
Er is bij het aanmaken van de SID's en STAR's rekening gehouden met uitgangspunten als
vermeld in hoofdstuk-2, hieronder meer in detail uitgewerkt:
• De SID's en STAR's voor Schiphol moeten waar mogelijk gelijk blijven aan de huidige
situatie;
• Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de huidige luchtruimtestructuur, hetgeen
inhoudt dat de SID's en STAR's aansluiten op de bestaande luchtwegen, dat waar
mogelijk de bestaande holding stacks gebruikt worden en dat er niet door restricted area's
gevlogen mag worden;
• Laagste standaard hoogte 2000 ft MSL; Bij parallel baangebruik wordt de baan die het
"verst weg" ligt op 3000 ft aangevlogen en de ander op 2000 ft.
• STAR's worden met voorkeur van een downwind leg voorzien. Maar in sommige
gevallen is uit praktisch oogpunt de downwind weggelaten.
• Rechte nadering vanaf interceptie daalpad voorafgegaan door recht segment van
tenminste 2 NM lengte t.b.v. de interceptie van de localiser.
• De departure fixes moeten zoveel mogelijk separaat aangevlogen worden, om zo optimaal
de capaciteit te kunnen benutten;
• Bij SID's is gebruik gemaakt van vaste waypoints van waaruit men afdraait (i.p.v.
afdraaien op hoogte). Dit heeft als voordeel dat het spreidingsgebied sterk verkleind
wordt. Het eerste waypoint moet minimaal op een afstand van 3,5 km voor het baaneinde
liggen;
• SID's gaan zo direct mogelijk naar de departure fix;
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4.2.1

Details routestructuur

Hieronder volgt een gedetailleerde uitwerking van de routestructuur (SID's, STAR's en holding
stacks) voor Noordzee-70, Flevoland-40 en de aanpassingen voor Schiphol. De SID's en
STAR's voor de enkele baan van Flevoland-20 zijn analoge varianten van die voor de banen
05L/R, resp. 2311/1- van Flevoland-40 en worden daarom niet apart besproken. Gedetailleerde
kaarten van de ontworpen routestructuur zijn gepubliceerd als TNLI werkdocumenten L6-285
(NZ-70), L6-286 (SPL-30), L6-287 (FL-40), L6-288 (SPL-60), L326 (FL-20), L6309 (SPL-80).
1) NZ-70 / SPL-30
Algemeen
Holding stacks: ARTIP, TISKI en HSD.
De holding stacks TISKI en HSD zijn gekozen i.pv. Sugol, resp. RIVER in de huidige situatie
omdat die stacks te dicht bij het Noordzee-eiland liggen.
Schiphol (SPL-30):
De SID's voor Schiphol zijn niet veranderd t.o.v. de SID's die al bestonden in het S5P-concept.
De STAR's zijn alleen veranderd voor baan 18. De STAR's vanuit EI-IN, HELEN of NIK zijn
omgelegd van een rechterhand circuit naar een linkerhand circuit. Dit was nodig om ruimte te
creëren voor NZ-70. Daarnaast zijn de STAR's verlegd vanuit BLUFA, ELDIN, NEPTU,
REDFA en TOPPA. Deze routes interfereerden met de departures van NZ-70.
NZ-70; SID's:
Er zijn een aantal hoogterestricties ingebouwd die voortkomen uit interferentie met Schiphol:
• LEKKO-SID baan 16L: 6000 ft vanwege de approach van Schiphol op 7000 ft;
• LOPIK-SID baan 16L: 6000 ft vanwege de approach van Schiphol op 7000 ft;
• GRONY-SID baan 34L: 2000 ft i.v.m. approaches Schiphol;
• UNIDO-SID baan 34L: 2000 ft i.v.m. approaches Schiphol.
De routes die niet direct na het eerste punt direct naar de "departure fix" gaan, worden nu kort
besproken:
GRONY-SID baan05L: Gaat langs de kust om de bebouwing te vermijden en om hoogte
te winnen.
• NEPTU-SID baan 05L: Gaat via TULIP vanwege de approach van NZ-70.
• ANDIK-SID baan 05R: Gaat langs de kust om de bebouwing te vermijden.
• GRONY-SID baan 05R: Gaat langs de kust om de bebouwing te vermijden.
• LEKKO-SID baan 05R: Gaat via een extra punt om zo gunstiger over de bebouwing te
vliegen.
• LOPIK-SID baan 05R: Gaat via een extra punt om zo gunstiger over de bebouwing te
vliegen.
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• NEPTU-SID baan 05R: Gaat niet direct vanwege approach NZ-70.
• VALKO-SID baan 05R: Gaat niet direct vanwege approach NZ-70.
• ANDIK-SID baan 16L: Gaat langs de kust om de bebouwing te vermijden en om hoogte
te winnen.
• GRONY-SID baan 16L: Gaat langs de kust om de bebouwing te vermijden en om hoogte
te winnen.
• NIK-SID baan 16L: Via MAAS VLAKTE om zo extra hoogte te winnen om de approach
van Schiphol conflictvrij te kunnen kruisen.
• GRONY-SID baan 23L: Gaat langs de kust om de bebouwing te vermijden.
• GRONY-SID baan 23L: Gaat langs de kust om de bebouwing te vermijden.

NZ-70; STAR's:
Er zijn een aantal hoogterestricties ingebouwd die voortkomen uit interferentie met Schiphol:
• ARTIP-SID baan 06R: 4000 ft
• EEL-SID baan 06R: 4000 ft
• RKN-SID baan 06R: 4000 ft
• ARTIP-SID baan 16L: 4000 ft
• EEL-SID baan 16L: 4000 ft
• RKN-SID baan 16L: 4000 ft
Er zijn STAR's die eenzelfde baan van NZ-70 op twee manieren naderen (a.h.w. "om de noord"
en "om de zuid"), waardoor het mogelijk is verkeer uit de richting EEL en RKN te scheiden.
Dit is alleen bij de banen 06L en 06R nuttig, aangezien de gescheiden routes voor deze banen
qua afstand niet veel verschillen. Vanaf de volgende "arrival fixes" bestaan dubbele routes voor
06L/R: ARTIP, EEL, RKN.
Voor de banen 24L en 24R is er een rechterhand circuit gemaakt om zo interferentie met
Schiphol te voorkomen. Dit geldt voor STAR's vanaf HELEN, HSD en NIK.
De STAR voor baan 34L vanaf RKN loopt via ARTIP omdat dit het holding point is.
2) EHFL 40/ SPL-60

Algemeen
Holding stacks: NARSO (voorheen ARTIP), SUGOL en RIVER.
De holding stack NARSO is gekozen i.p.v. ARTIP in de huidige situatie omdat die stack te dicht
bij Flevoland ligt.
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reeds eerder Schiphol
De SID's voor Schiphol zijn niet veranderd t.o.v. de SID's die al bestonden in het S5P-concept.
Voor wat betreft de STAR's is alleen het holding point veranderd t.o.v. S5P.

FL-40; SID's:
Er zijn een aantal hoogterestricties ingebouwd die voortkomen uit de interferentie met
Schiphol:
• REFSO-SID baan 05: 5000 ft vanwege de approach van Schiphol;
• ARNEM-SID baan 05: 5000 ft vanwege de approach van Schiphol;
• VALKO-SID baan 05: 5000 ft vanwege de approach van Schiphol;
• LOPIK-SID baan 05: 5000 ft vanwege de approach van Schiphol;
• NIK-SID baan 05: 5000 ft vanwege de approach van Schiphol;
• BERGI-SID baan 16R: 5000 ft vanwege de approach van Schiphol;
• ARNEM-SID baan 16R: 2000 ft vanwege de approach van baan 16L van FL-40;
• BERGI-SID baan 16R: 5000 ft vanwege de approach van Schiphol;
• BERGI-SID baan 16R: 5000 ft vanwege de approach van Schiphol.
De routes die niet direct na het eerste waypoint direct naar de "departure fix" gaan, worden nu
kort besproken:
• ARNEM-SID baan 05: Vermijden van bebouwing en EHR-3 (Restricted Area).
• UNIDO-SID baan 05: Gaat via BERGI in verband met EHR-8.
• LEKKO-SID baan 05: Vermijden van bebouwing.
• NIK baan-SID 16R: Vermijden van bebouwing, gaat over EHR-10 heen.
• LOPIK baan-SID 16R: Vermijden van bebouwing, gaat over EHR-10 heen.
• NIK baan-SID 34R: Vermijden van bebouwing.
• ARNEM baan-SID 34R: Vermijden van bebouwing en EHR-3
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5

Conclusies

De simulaties m.b.v. TAAM hebben in korte tijd een concreet inzicht gegeven van de
consequenties m.b.t. de werkbelasting van de sectorverkeersleiders en de interferentie van
routes tussen twee nabijgelegen grote luchthavens bij een groei van het luchtverkeer in de
toekomst volgens het TNLI-scenario in het kader van het project "Aanvullende Opties" als
beschreven in hoofdstuk 2. Wel is in het kader van "quick scan" slechts 1 simulatierun per
scenario uitgevoerd. De resultaten mogen danook alleen als een eerste indicatie worden
beschouwd.
Bepalend is het uitgangspunt voor deze studie dat er in de toekomst met een sterk toegenomen
verkeersaanbod in principe altijd volgens vaste nominale routes gevlogen zal moeten worden.
Dit betekent dat "creatieve" oplossingen van de verkeersleiding zoals direct routing in rustiger
perioden vrijwel niet meer mogelijk zullen zijn. De belangrijkste conclusies zijn:
a) Werkbelasting sectorverkeersleiders
Bij het gesimuleerde verkeersaanbod, gebaseerd op een CPB/ADECS-scenario van 100 miljoen
passagiers, 900.000 bewegingen, voor starts+landingen plus de overvliegers behorende bij het
RAND-1 scenario van 103 miljoen passagiers, blijkt de werkbelasting voor sectorverkeersleiders (volgens TNLI-aannames gebaseerd op LVNL/Eurocontrol-uitgangspunten) met binnen
de marges te blijven.
Zoals te verwachten blijkt dat meestal sector-3 (SouthlAmber) het drukst is, maar ook sector-!
en -2 (Red- en Blue East, m.n. bij beide opties Flevoland) en sector-4 (Red West, bij de optie
Noordzee) doen daar niet veel voor onder. Zie voor sectorindeling figuur 6. Bij een
afhandelingstijd van slechts ca. 27 sec. loopt de werkdruk in sector-3 al op tot 70% in het
piekuur, dat wil zeggen dat de verkeersleider daar 70% van de tijd bezig is met het afhandelen
van vliegtuigen.
De conclusie lijkt gerechtvaardigd, te veronderstellen dat ook na optimale resectorisatie (bij 5
sectoren) het civiele luchtruim onvoldoende capaciteit biedt om 100 miljoen passagiers
verdeeld over 900.000 bewegingen te accomoderen bij gelijktijdig gebruik van twee grote
luchthavens, uitgaande van de in dit onderzoek gehanteerde verkeersverdeling en overige
uitgangspunten.
Mocht de gemiddelde afhandelingstijd afnemen tot 30 seconden, dan is zelfs met optimale
resectorisatie de capaciteit niet voldoende (eveneens bij 5 sectoren).
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Een resectorisatie met meer dan 5 sectoren lijkt de aangewezen weg om de werkbelasting
tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Zo'n algehele resectorisatie dient aan te
sluiten bij de recente plannen van LVNL tot uitbreiding van het aantal holding stacks. De
effecten van een dergelijke resectoristie kunnen efficiënt m.b.v. TAAM vroegtijdig worden
geanalyseerd.

b) Interferentie routestructuur
Zoals vermeld in hoodfstuk-2 en -3 zijn in het kader van het TNLI-project "Aanvullende
Opties" geheel nieuwe SID's en STAR's aangemaakt voor de locaties Noordzee-70 (NZ-70),
Flevoland-40 (FL-40) en Flevoland-20 (FL-20). Daarnaast zijn waar nodig zijn de SID's en
STAR's voor Schiphol aangepast t.o.v. die zijn vastgesteld voor S5P.
Deze aanpassingen voor Schiphol komen uitsluitend voort uit de interferentie met bepaalde
routes van de locatie Noordzee. De door TNLI gekozen locatie Noordzee levert de meeste
knelpunten op door zijn ligging t.o.v. Schiphol en door de ongunstige orientatie (ook qua
mogelijke geluidshinder) van het hoofdbanenstelsel 06/24. Een draaiing van dit
hoofdbanenstelsel linksom (dus meer parallel aan de kust) naar ongeveer 05/23 is beslist
gunstiger. Daarnaast zou de onderlinge afstand van de twee zuidelijke banen van 800 m naar
minimaal 1035 moeten worden vergroot om deze volledig onafhankelijk te kunnen gebruiken,
zonder dat actieve banen gekruist hoeven te worden.
Hoewel de locatie Flevoland-40 geen grote problemen qua interferentie van routes met die van
Schiphol oplevert, is het ontwerp van het banenstelsel verre van optimaal. Zo ligt de geplande
baan 05LL/23RR te dicht bij 05L/23R om hem onafhankelijk te kunnen gebruiken en is
bovendien overbodig voor verwerking van 40 miljoen passagiers.
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Fig. 7 Sector-werkbelasting per uur, voor alle sectoren samen; NZ-701SPL-30
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Fig. 8 Sector-werkbelasting per uur voor sector 1; NZ-701SPL-30
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Fig. 9 Sector-werkbelasting per uur, voor sector 2; NZ-70/SPL-30
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Fig. 10 Sector-werkbelasting per uur voor sector 3; NZ-701SPL-30
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Fig. 11 Sector-werkbelastingper uur voor sector 4; NZ-701SPL-30
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Fig. 12 Sector-werkbelasting per uur voor sector 5: NZ-701SPL-30
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Fig. 13 Sector-werkbelasting per uur voor alle sectoren samen; FL-401SPL-60
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Fig. 14 Sector-werkbelasting per uur voor sector 1; FL-401SPL-60
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Fig. 15 Sector-werkbelasting per uur, voor sector 2; FL-40/SPL-60
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Fig. 16 Sector-werkbelasting per uur, voor sector 3; FL-401SPL-60
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Fig. 19 Sector-werkbelasting per uur voor alle sectoren samen; FL-201SPL-80
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Fig. 20 Sector-werkbelasting per uur voor sector 1; FL-201SPL-80
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Fig. 21 Sector-werkbelasting per uur, voor sector 2; FL-201SPL-80
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Fig. 22 Sector-werkbelasting per uur, voor sector 3; FL-201SPL-80
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Fig. 23 Sector-werkbelasting per uur, voor sector 4; FL-201SPL-80
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Fig. 24 Sector-werkbelasting per uur, voor sector 5; FL-201SPL-80
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