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Luchtvaart was en is van grote waarde voor Nederland. KLM en Schiphol zijn een twee-een-
heid. Schiphol is poort vanuit Nederland naar de wereld en KLM is naast harde infra ook 
een thuis en vlag die Nederland op de wereldkaart zet. Fokker maakt dan wel geen hele 
vliegtuigen meer van hoge kwaliteit, maar is wel toonaangevend in complexe materialen en 
levert vele componenten van civiele en militaire vliegtuigen. Fokker is toonaangevend in de 
maakindustrie en kan een belangrijke waarde leveren voor een verdere duurzame lucht-
vaart, maar ook voor bijvoorbeeld de spoorsector. 
Was luchtvaart vroeger een elitaire sector, vandaag de dag is het een sector geworden in 
ons dagelijks leven. Dat betekent dat luchtvaartmaatschappijen en luchthavens naast een 
taak ook een verantwoordelijkheid hebben naar de burger. Er moet een balans zijn tussen 
economie en milieu.


Luchtvaart is een van de schakels in het mobiliteitsketen en elke vorm van mobiliteit heeft 
invloed op de andere. De luchtvaartnota kun je dan ook niet vanuit alleen de luchtvaart 
behandelen. Door andere vormen van mobiliteit niet alleen te benoemen en meer te be-
trekken bij de luchtvaart  hebben de beleidsmakers de instrumenten in handen om  veel 
meer te kunnen sturen. Dat kan al een heel ander verhaal geven dat de luchtvaartnota veel 
evenwichtiger maakt richting economie en milieu. De andere vormen van transport komen 
aan echter aan hun grenzen. Zowel op de weg als het spoor. 
De NS verwacht op basis van het “Vervoerplan NS 2019” een groei tussen de 27% en 45%. 
Prorail geeft aan dat de spoorcapaciteit aan zijn grenzen komt. In toekomstbeeld OV 2040 
worden actieplannen voorgesteld. Echter, daarin ontbreekt de bereikbaarheid naar de 
luchthavens.


In de huidige situatie zijn de schakels in het mobiliteitsnetwerk niet goed of ontbreken 
zelfs. De overheid rekent echter wel met de parameters van dit incomplete mechaniek 
waardoor de uitkomsten in principe dus altijd vertekend zijn. Verschillende instanties en 
personen geven dan ook een terechte kritische blik op die parameters en uitkomsten. 


In dit document toetst Stichting Freedom Of Mobility de verbindingen die de huidige 
luchthavens maken met zowel de luchtlijnen als weg- en OV-verbindingen. Achterin dit 
document vindt u aanbevelingen waarmee het mechaniek van luchthavens, luchtlijnen, 
wegtransport en OV samen beter functioneren. De cijfers die er dan uit komen zijn dan 
veel beter uit te leggen naar alle belanghebbenden. En nog belangrijker, het vertrouwen 
terug krijgen. We hebben zinnen en alinea’s uit de luchtvaartnota uitgelicht en geplaatst in 
een groen kader. Daaronder hebben we ons commentaar gegeven. Daarbij kunnen we ook 
verwijzen naar alinea’s of zinnen uit de “Witboek transport 2050” (turquoise) of de nota 
“Advies van het adviescollege Stikstofproblematiek 15 januari 2020” (blauw).


Laat u inspireren en laten we met zijn allen gaan bouwen aan de toekomst vanuit een 
gezamenlijke visie.


Inleiding
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3 Goed verbinden.
3.0 Nederland is ook in 2050 internationaal goed verbonden met de voor Nederland 
belangrijke plekken in de wereld. Zowel Schiphol luchthavens, spoor- en busverbindin-
gen spelen daarin een rol.


Belangrijke beslissingen
De ontwikkeling van regionale luchthavens moet passen binnen de regio’s waarin de 
luchthavens liggen.


3.2 Het verbindingsnetwerk dat luchtvaartmaatschappijen aanbieden vanaf Schiphol is 
groter dan je op basis van de thuismarkt mag verwachten.


Ook de regionale luchthavens dragen bij aan de internationale verbondenheid van 
Nederland. Aandeel is naar 11% gegaan in 2018.


Luchtvaart en overige mobiliteitsvormen zijn samen een eenheid. Invloed uitoefenen op 
het één heeft absoluut invloed op de andere mobiliteitsvormen. De vraag is welke keuzes 
er gemaakt gaan worden. Blijven luchthavens in Nederland parkeergarages of worden het 
multimodale OV knooppunten die goed bereikbaar zijn?


Regio’s in Nederland zijn te klein in inwoners aantallen om zelfstandig vanuit de regio een 
luchtvaartmaatschappij een stabiele vluchtoperatie aan te bieden. Ook reizigers buiten 
de regio gebruiken de lijn- en chartervluchten omdat deze een verbinding is die niet van 
Schiphol of andere luchthaven gaat en/of de vlucht op een bepaalde datum en/of tijd bes-
chikbaar is en/of deze prijstechnisch de beste keuze is.
Door de regionale luchthaven als regionaal te benaderen mis je de kans om vanuit commu-
nicerende vaten samen te werken wat bijvoorbeeld handig is bij een uitwijk. Ook beperk je 
hiermee de kansen om vluchten beter te verdelen zodat lust en last beter verdeeld wordt.


De Kracht van Schiphol en KLM samen is dat ze op deze manier een Hub en Spoke knoop-
punt met de bijbehorende harde infrastructuur aanbieden die grote waarde heeft voor de 
Nederlandse economie. Deze manier door vele landen en luchtvaartmaatschappijen wordt 
nagedaan. Dubai met  Emirates is daar een goed voorbeeld van. Turkije is met Turkisch 
Airlines en het net geopende Istanbul Havalimani Airport op dezelfde manier een netwerk 
aan het opbouwen.  


Nog een reden waarom een regionale luchthaven niet slechts als zodanig bestempeld kan 
worden. Alle inwoners van Nederland en de grensstreken maken gebruik van ook de regio-
nale luchthavens naast Schiphol.
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3.3.1 De luchtvaartindustrie
Vanwege de korte afstanden in Nederland en de uitstekende logistieke faciliteiten is 
Nederland vanuit internationaal perspectief één luchtvaartregio.


3.3.2
Sommige plekken in Nederland worden bezocht door grote aantallen toeristen, wat 
overlast kan geven. De Rijksoverheid zet in op het aantrekken van toeristen met een 
hoge toegevoegde waarde. Het Nederlandse bureau voor Toerisme & Congressen sti-
muleert toeristen minder bekende plekken te bezoeken, en bekende plekken op rustige 
momenten.


3.2.1 Kenmerken luchtvracht.
Schiphol handelt 92% van de luchtvracht in Nederland. De overige 8% handelt Maas-
tricht Aachen Airport af.


Een gegeven waar je gebruik van kan maken. Waar liggen de kansen om ook vracht met het 
achterland te bedienen? Blijf je alleen vasthouden aan vrachtauto’s of gaan Schiphol en 
Maastricht-Aachen ook aangesloten op het Nederlandse goederenvervoer? Zeker met de 
CO2-opgaves zal de trein van meer waarde gaan worden. Schiphol zou via de HSL-Zuid, wat 
nu nog een HogeSnelheidsLlijn, is goed verbonden kunnen worden met de Amsterdamse 
haven, Aalsmeer, de Kijfhoek en de Betuweroute. In de toekomst heeft een conventione-
le hogesnelheidstrein geen waarde meer omdat andere technieken in de harde geleide 
transport een veel beter product leveren. Lees de aanbevelingen van Stichting Freedom of 
Mobility achter in dit document.


Niet alleen vanuit logistieke faciliteiten, maar de eigenschappen en toepassingen van een 
vliegtuig zelf zorgt dat je Nederland als één kleine luchtvaartregio moet zien.


De vraag is dus hoe je makkelijk en in korte tijd vanuit de Nederlandse luchthavens naar 
alle regio’s kan reizen. Het huidige binnenlandse netwerk van wegen zou dit enigszins kun-
nen faciliteren, maar dat komt omdat luchthavens vooral vanuit landzijde vanuit de auto 
wordt benaderd. Echter dit sluit toch onvoldoende aan op de wensen van spreiding. Hier 
liggen kansen voor de spoorwegen en overig OV om spreiding in korte tijd en met gemak 
mogelijk te maken. Naast spreiding kan het spoor/OV ook een antwoord zijn op de Stik-
stofvraagstukken. Lees de aanbevelingen volgens Stichting Freedom of Mobility achter in 
dit document.
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3.4.2
Kleine elektrische vliegtuigen worden momenteel ontworpen en getest. 


3.4.1
In Nederland moet de herziening van het luchtruim (gericht op meer capaciteit, een 
efficiëntere benutting en minder hinder) vanaf 2023 voor verbetering zorgen.


Capaciteit: Stichting Freedom of Mobilty vindt dat de bestaande Nederlandse luchtha-
vens exclusief luchthaven Lelystad al voldoende capaciteit hebben. Je kunt niet onbeperkt 
doorgaan en er moeten keuzes gemaakt worden. Een lijndienst die naar bijvoorbeeld het 
Noorden gaat hoeft niet per definitie vanuit Zuid Nederland te vertrekken. Voorwaarde is 
wel dat de reizigers makkelijk naar Schiphol of naar de Noord gelegen luchthaven kunnen 
gaan om noordwaarts te gaan vliegen. Met de huidige infra van weg en (vooral) spoor/OV 
is dat erg moeilijk. Een efficiëntere benutting is een voorwaarde voor de toekomst van de 
luchtvaart in Nederland. Dit kan alleen als alle bestaande luchthavens met elkaar gaan 
samenwerken en vanuit één regisseur bepaald wordt welke overige lijnvluchten naar wel-
ke richting gaan vliegen vanaf één van de luchthavens anders dan Schiphol. Schiphol is 
met KLM, moederbedrijf Air France KLM en Skyteam de aangewezen luchthaven voor vele 
lijnvluchten. En voor lijnvluchten door andere nationale luchtvaartmaatschappijen naar 
Nederland. Een betere verdeling moet ook zorgen voor minder hinder. Dat het inpassen 
van luchthaven Lelystad met de bijbehorende aan- en afvliegroutes (SID’s en STARs) al 
conflicten geeft met de aan- en afvliegroutes van Schiphol, Eelde en Rotterdam The Hague 
Airport, met de toewijzing van luchtruim voor een bepaalde doelgroep dat het inpassen 
zeer moeizaam is wat ten koste gaat aan veiligheid en efficiëntie van het luchtruim. 


Elektrische vliegtuigen zullen hun energie aan de elektromotoren geven via batterijen. Het 
vliegtuig zal de gehele vlucht het zelfde gewicht dragen, Dit heeft invloed op de efficiëntie 
van het vliegtuig. Ten eerste zijn batterijen gewoon zwaar wat ten koste gaat van de pay-
load. Omdat het vliegtuig veel zwaarder is moeten de constructie van vleugels en romp 
ook zwaarder uitgevoerd worden. Ook moet het landingsgestel veel meer krachten verw-
erken en zal dus zwaarder uitgevoerd moeten worden. Omdat een elektrisch vliegtuig veel 
zwaarder is en lucht alleen maar verplaatst wordt via een propeller heeft het dezelfde ei-
genschappen als een conventionele propellervliegtuig met zuigermotor zonder turbo.  Dat 
heeft invloed op de vlieghoogte en kan het vliegtuig niet boven het weer vliegen. Ook zijn 
er vraagtekens bij de endurance van het vliegtuig. Is het mogelijk dat batterijen onder alle 
vliegcondities dezelfde energie in dezelfde tijd te kunnen leveren en te kunnen voldoen 
aan vliegen van A naar B met eventueel een uitwijk en dan nog energie over hebben voor 
de wettelijke 45 minuten?
Als er een elektrisch vliegtuig komt zit deze in het segment van de kleine luchtvaart en 
kleine drones. Natuurlijk moet men blijven ontwikkelen en testen, maar inzetten op een 
brandstof die als vervanger kan dienen van kerosine met minder schadelijke uitstoot lijkt 
me beter om in te zetten voor de grote luchtvaart waar een trein geen luchtroute kan ver-
vangen. 
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3.4.3 gevolgen schaarste voor netwerk Schiphol.
Door capaciteitsrestricties krijgen nieuwe luchtvaartmaatschappijen moeilijker voet 
aan de grond op Schiphol. Pas wanneer een maatschappij capaciteit op Schiphol 
vrijgeeft, ontstaat ruimte voor nieuwe maatschappijen en nieuwe routes. Bijvoorbeeld 
door vluchten te verplaatsen naar Lelystad Airport of, noodgedwongen, door een faillis-
sement.


Bedrijfsmodellen van luchtvaartmaatschappijen worden meer hybride. Sommige bud-
getmaatschappijen richten zich op transferreizigers en intercontinentale bestemmin-
gen, terwijl dit voorheen vooral door netwerkmaatschappijen werd gedaan. 


3.4.4 Veranderend belang hub-and-spoke
Het hub-and-spoke-model op Schiphol zorgt voor directe verbindingen met een groot 
aantal (intercontinentale) bestemmingen. Veel meer dan op basis van de omvang van 
de Nederlandse markt kan worden verwacht. Ook nieuwe type vliegtuigen maken meer 
directe verbindingen mogelijk. 


Een goede ontwikkeling waarbij netwerkmaatschappijen en budgetmaatschappijen elkaar 
kunnen versterken. Echter budgetmaatschappijen die aansluiting willen hebben op de 
netwerkmaatschappijen betalen wel een prijs die concurrerend  is met de overige feader 
maatschappijen die naar hub- en spoke luchthavens vliegen. Als een bugget maatschap-
pij echt goedkopere tickets wil aanbieden dan zullen de gebruik moeten maken van de 
overige Nederlandse luchthavens. Een voorwaarde is dan wel dat de overige luchthavens 
verbonden zijn met het Nederlandse achterland. Lees ook de aanbevelingen van Stichting 
Freedom of Mobility achter in dit document.


Ook als Lelystad Airport open gaat is er een beperkte capaciteit. Immers vluchten van Lely-
stad hebben invloed op de vluchten van Schiphol. De vraag is of je onbeperkt vluchten kan 
toevoegen of dat er moeten worden afgevraagd of een lijndienst of luchtvaartmaatschappij 
een toegevoegde waarde heeft voor het totale Nederlandse netwerk. Je moet dus kijken 
vanuit alle luchtlijnen van alle Nederlandse luchthavens samen. Ook moet er ruimte blijven 
voor charters en voor niet geplande vluchten van bijvoorbeeld een uitwijk. 


Vooral de kleinere toestellen zoals de Boeing 737 en Airbus 320 hebben een veel groter 
bereik gekregen. Dat betekent ook dat in plaats van één vliegtuig meerdere kleinere vlieg-
tuigen gevuld kunnen worden. De frequentie en daarmee de aantrekkelijkheid van een 
bepaalde route gaat daarmee omhoog. De vraag is ook of bepaalde directe lijnvluchten van 
bepaalde bestemmingen wel naar Schiphol moeten of dat één van overige luchthavens ook 
heel goed kan voldoen.
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3.5 Nederland goed verbonden houden met de wereld
Op een aantal Nederlandse luchthavens komen er voorlopig niet of nauwelijks 
vluchten bij. 


Naar verwachting van de onderzoekers van SEO blijft Air France-KLM voor de mees-
te langeafstand routes afhankelijk van transferpassagiers. Ook zal de maatschappij 
transfermarkten willen blijven bedienen waar hoge opbrengsten per passagier kunnen 
worden behaald.


Schiphol kan op termijn, onder bepaalde voorwaarden, groeien. 


Dat is de kracht van Schiphol en KLM. Deze twee bedrijven zijn een twee-eenheid die el-
kaar altijd versterken en ook nu nog navolging krijgt.


De vraag die gesteld moet worden is waarom er geen vluchten op de deze luchthavens bij 
komen. Een luchtvaartmaatschappij heeft goederen en reizigers nodig voor een gezonde 
bedrijfsvoering. Omdat vliegen niet een dagelijkse vorm van reizen is voor de individu en 
vele mensen überhaupt niet vliegen moet een luchthaven een groot achterland bedienen. 
De regio is te klein om aan deze eis te voldoen. Een Nederlandse luchthaven moet mini-
maal Nederland kunnen bedienen. Dat betekent dat men ook snel en gemakkelijk naar 
deze luchthaven moet kunnen reizen op ook de stille uren. Dit omdat vliegtuigen per dag 
zo efficiënt gebruikt moet kunnen worden. De auto voldoet hier aan, maar niet iedereen 
kan beschikken over een auto of heeft een autorijbewijs. Dit betekend dat er mensen ach-
ter gesteld worden. Een luchthaven is geen parkeergarage voor auto’s, maar een OVknoop-
punt. Hier liggen kansen voor het OV en de landelijke spoorwegen. De luchthavens moeten 
aangesloten worden op het Nationale spoorwegnet. Als je een lijn zo ontwerpt dat alle vijf 
de luchthavens aangedaan worden kan een spoorlijn als een verbinding zorgen die als een 
communicerend vat werkt. Lees ook de aanbevelingen van Stichting Freedom of Mobility 
achter in dit document. 


Het doel moet niet zijn groei, maar het doel is dat Schiphol vluchten moet kunnen facili-
teren voor lijnvluchten, charters, vracht en general aviation, als uitwijkluchthaven en voor 
nood. Er moet een balans zijn tussen economie, wat nodig is voor regio, land en milieu.
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Het Rijk wil verder de bestaande infrastructuur voor het vervoer over de weg en het 
spoor beter benutten. Het vermindert de druk op de schaarse luchthavencapaciteit. 
Regionale luchthavens moeten zich ontwikkelen voor de regio’s waarin ze liggen. Dit 
draagt bij aan de netwerkkwaliteit op de luchthavens.


De nieuwe beschikbare ruimte is een kostbaar goed, en de Rijksoverheid wil dat die zo 
zinvol mogelijk gebruikt wordt voor Nederland.


Nederland is een dichtbevolkt land en een luchthaven is met zijn luchtroutes  en zijn om-
sluitende wegennet dominant aanwezig. Met de beschikbare ruimte moet dus verstandig 
omgegaan worden. Nederland heeft met de vijf luchthavens Schiphol, Eindhoven Airport, 
Rotterdam-The Hague Airport, Maastricht- Aachen airport en Eelde voldoende capaciteit. 
De vraag is hoe je deze luchthavens veel beter met elkaar kan laten samenwerken.  


Het snelwegennet heeft genoeg capaciteit om auto’s te verwerken. Echter bij de toe- en 
afritten is er file vorming. Dit komt niet alleen door de hoeveelheid auto’s, maar door trech-
tervorming naar de stad of regio en de manier waar mensen reageren op de vernauwing. 
Mensen communiceren voornamelijk met lichaam en ogen en kunnen zodoende anticipe-
ren. Het koetswerk van een auto zorgt voor een blokkade waardoor er  een communicatie-
fout ontstaat  tussen de mensen die de auto’s besturen. Verder speelt  menselijk gedrag 
een rol die afhankelijk is van de toestand waar een individu in zit. Er zijn geschreven en 
ongeschreven regels die we met zijn allen op onze eigen manier interpreteren.  De toe- en 
afritten hebben dus een beperkte capaciteit. Meer asfalt betekent eigenlijk dat je het pro-
bleem verschuift.  De luchthavens zijn nu al aangesloten op het wegennet en ondanks dat 
is er geen verbinding met de vijf luchthavens waardoor ze niet kunnen en moeten samen-
werken.  Dit komt voornamelijk door de reistijd tussen de luchthavens die te lang is en op 
bepaalde uren is het bereik ook nog te onbetrouwbaar.
Het huidige spoorwegnet is gebouwd in een tijd dat luchtvaart nog niet bestond. Het hui-
dige spoor wordt gebruikt voor reizigerstreinen(Hogesnelheidstrein, IC en stoptrein) goe-
deren en werktreinen. Doordat de frequenties van het treinaanbod omhoog is gegaan en 
ze allemaal gebruik maken van dezelfde spoorinfra met de bijbehorende stations zijn er 
vele knelpunten ontstaan. Bij onderhoud of ongeval is er een totale infarct waar voor de 
reiziger niet direct een oplossing voor handen is. 
Meer seinen en/of ERTMS (European Rail traffic management System)zijn middelen om 
de capaciteit op het spoor iets te verbeteren naast verdubbeling van bepaalde spoorge-
deeltes. Knelpunten blijven bestaan waardoor de betrouwbaarheid van het huidige spoor 
onder druk blijft bestaan. Verder kunnen gemiddelde snelheden en frequenties niet op-
hoog en biedt geen kansen voor de bereikbaarheid van de luchthavens. Vasthouden aan 
de huidige infra zal de netwerkkwaliteit van de luchthavens niet verbeteren.
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3.5.1 De internationale bereikbaarheid van Nederland is een optelsom van de beschikbare modali-
teiten: door de lucht, via het spoor, over de weg en over het water. De Raad voor de leefomgeving en 
infrastructuur (Rli,2019) adviseert daarom te inventariseren hoeveel en welke verbindingen nodig 
zijn om onze internationale bereikbaarheid te  waarborgen. De opvang en kwaliteit van de benodigde 
luchtvaartnetwerk van Nederland, dat wil zeggen van Schiphol en de regionale luchthavens samen, 
moet daarvan een afgeleide zijn volgens de raad. Het kabinet neemt dit idee over.


Om goed te kunnen inventariseren zijn wel voorwaardes van toepassing. Elk vervoersmid-
del moet wel op de juiste manier gebruikt worden. Verder moeten de luchthavens beter 
met elkaar verbonden worden. De regionale luchthaven voor alleen de regio is dan ook niet 
meer van toepassing.
De vijf luchthavens moeten aansluiten op het nationale spoorwegnet. Ook moet de regio-
nale bereikbaarheid via OV veel beter.  
Om een trein te kunnen te verantwoorden kun je een trein niet één op één vergelijken met 
een vliegtuig. Treinen zijn een vervoersmiddelen voor massatransport en komen door re-
gio’s en zelfs in de stad om reizigers te kunnen bedienen. De spoorinfra kan alleen door 
nationale overheden betaald worden. Het spoorsysteem moet dan ook goed gebruikt wor-
den. Beprijzing mechanieken en/of reserveringen zijn een hindernis om de  trein eenvou-
dig te gebruiken en zijn dan ook niet wenselijk.  De spoorinfra wordt door IC en stoptreinen 
gebruikt op reizigers te vervoeren en door goederentreinen voor het vervoer van goederen. 
Reizigers treinen hebben een nutstaak om Nederland dagelijks draaiende de houden. Een 
internationale trein heeft niet deze nutstaak maar gebruikt wel de spoorinfra en daarmee 
de capaciteit. Een internationale trein zal tussen het hoge frequente binnenlandse trein-
dienst geplaatst moeten worden wat tot conflicten voor de binnenlandse treindienst kan 
leiden. 
Een vliegtuig heeft geen dure infra nodig. De lucht is gratis en een vliegtuig navigeert met 
satelliet navigatie en/of radiobakens. De start- en landingsbaan en de bijbehorende taxi-
banen en platforms zijn ook de kosten niet. Het aantal reizigers dat geruik maakt van een 
luchtlijn zijn met een aantal vliegtuigen van het type Boeing 737 of Airbus 320 makkelijk te 
vervoeren en te weinig voor een hogesnelheidstrein met de bijbehorende infra. Reserve-
ren is noodzakelijk in verband met payload en weight and balance en dat mensen moeten 
zitten.
Wil men een luchtlijn vervangen door een trein dan moet deze trein de snelheid hebben om 
in reistijd van begin tot eindpunt gelijk of beter zijn dan een vliegtuig. 
Moet de spoorinfra zo gemaakt zijn dat men ook de trein voor dagelijks gebruik kan gebrui-
ken zonder reservering en dat de reiziger het kan gebruiken voor alle bestemmingen op de 
tussen gelegen stations. 
Dat de luchthavens door de trein aangedaan kunnen worden. 
Dat luchtreizigers makkelijk kunnen overstappen naar trein of vliegtuig. 
Dat bagage en/of goederen makkelijk overgezet kan worden. 
Dat tickets van het vliegtuig ook gebruikt kunnen worden voor de treinreis. 
Dat de luchtreiziger ook al op de treinstations kan inchecken.
Een hogesnelheidstrein kan niet voldoen aan de eis dat ook de tussengelegen stations 
aangedaan worden in Nederland. Een conventionele IC kan niet het reistijd verschil maken 
dat kan concurreren met het vliegtuig.
Hoe het wel kan leest u in de aanbevelingen van Stichting Freedom of Mobilty achter in dit 
document.
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3.5.4 Verbondenheid regionale luchthavens.
De Rijksoverheid vindt dat de regionale luchthavens (waarvoor IenW bevoegd gezag is) 
zich moeten ontwikkelen voor de regio’s waarin ze liggen.  De belangrijkste lusten en 
lasten van deze luchthavens liggen in de omliggende regio.  


3.5.3 Versteviging van het netwerkkwaliteit
De Rijksoverheid kan direct invloed uitoefenen  op het netwerkkwaliteit door het 
luchtvaartpolitieke beleid,. Bijvoorbeeld door het verlenen van routevergunningen. 
Meer indirect doet het Rijk dit door de opening van Lelystad airport., in combinatie met 
de introductie  van een verkeerverdelingsregel en het verbeteren van de landzijdige 
bereikbaarheid van luchthavens.


De landzijdige bereikbaarheid moet vooral komen van nieuwe OV lijnen op regionaal-, nati-
onaal en zelfs internationaal vervoer. Er is een grote rol weggelegd voor de OV-autoriteiten 
en de spoorwegen in Nederland. Door vooral te investeren in het OV voldoet men ook aan 
de adviezen die in het rapport Advies Luchtvaartsector staan.


“Beïnvloeding van emissies van en naarde luchthavens voor woon- /werkverkeer, passagiers en 
vracht.


Het Adviescollege ziet goede mogelijkheden om door het beperken van emissies van de vervoers-
bewegingen van en naar de luchthaven een bijdrage te leveren aan het verminderen van de NOx- 
emissies die samenhangen met het ontwikkelen van luchthavens. Schiphol geeft aan dat wegver-
keer van en naar de luchthaven 30% van de emissies bedraagt.


Het ontmoedigen van autoverkeer van en naar de luchthavens vraagt om een aanpak op (mini-
maal) nationaal niveau, omdat anders slechts sprake kan zijn van verplaatsingen van emissies (als 
passagiers ervoor te kiezen naar een andere luchthaven te rijden).”


De regio kan en moet zeker profiteren van een luchthaven. Echter, de regio is in Nederland 
te klein en luchtvaart te groot voor de regio. Door vast te houden aan de regiofunctie laat 
men nationaal kansen liggen om efficiëntie-, veiligheids- en milieuvraagstukken aan te 
pakken. De vier regionale luchthavens moeten ook als overloopluchthaven dienen. Daarbij 
moeten de regionale luchthavens wel voldoen aan dezelfde faciliteiten die Schiphol te bie-
den heeft. Dit kan alleen als de vier luchthavens met elkaar en Schiphol verbonden worden 
zodat de luchthavens elkaar in hun rol kunnen versterken. 
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Lelystad Airport vervult daarbij ook de rol van overloopluchthaven van Schiphol, zodat 
daar ruimte vrijkomt voor vluchten die het (inter)continentale netwerk versterken.


Lelystad Airport heeft dan wel een terminal, maar heeft niet alle voorzieningen en faci-
liteiten voor de landzijdige bereikbaarheid zoals Schiphol die wel heeft. Het heeft geen 
spoorverbindingen met een groot achterland en de dienstregeling van bus en trein zijn 
niet aangesloten op de dienstregeling van de eerste en laatste vliegtuigen. Het gemis van 
een aansluiting op hetnationale spoorwegnet zorgt ook dat de luchthaven geen groot ach-
terland kan bedienen in een bepaalde tijd. Alleen maar inzetten op de bereikbaarheid per 
auto zorgt ook niet voor een groot achterland in tijd. En je beperkt mensen die geen geb-
ruik kunnen maken of beschikking hebben van een auto. Een luchthaven is een openbare 
multimodaal knooppunt waar iedereen gebruik van moet kunnen maken. 


Andere redenen waarom Lelystad niet van toegevoegde waarde is, maar een inefficiënt 
blok in de schaarse ruimte is waar de veiligheid aan de grenzen komt zijn:


• Ongunstige ligging vliegveld Lelystad ten opzichte van de (Rand)stad en noorden en oosten van Ned-
erland.


• De SID’s en STAR’s van Schiphol en Eelde moeten veranderd worden.
• De ligging van Natuurgebied Oostvaardersplassen is ongunstig. Het trekt veel vogels aan voor voedsel 


en rust. Tevens liggen de Oostvaardersplassen en vliegveld Lelystad op de routes van trekvogels. 
• Hierdoor is de kans op vogel-aanvaringen is vrij hoog.
• Waar moet de kleine luchtvaart naartoe?
• Waar moeten de vliegers dan opgeleid worden?
• Hele nieuwe infrastructuur en terminals moeten gebouwd worden.
• Naast het verlengen van de baan 05-23 moeten ook de taxibanen  verbreed worden.
• Lelystad heeft zelf geen achterland om te bedienen.
• Nederland heeft met de bestaande 5 luchthavens voldoende capaciteit voor het grofmazige openbaar 


vervoer netwerk dat luchtvaart bedient.
• De andere luchthavens in Nederland nog onder hun rendement zitten en dus nog voldoende capaciteit 


hebben om te groeien.
• Vliegveld Lelystad heeft op dit moment een feeder functie voor de andere kleine vliegvelden, echter bij 


de transformatie van Vliegveld Lelystad naar luchthaven zal deze feeder functie verkleinen wat invloed 
heeft op de inkomsten van andere velden.


• Een enkele beginnende of gevorderde vlieger zal naar een ander veld gaan als de nieuwe thuishaven.
• De andere kleine vliegvelden behalve Hilversum liggen te ver van de Randstad om een alternatief te zijn 


als thuisbasis voor de toekomstige en gevorderde vlieger.
• De toekomstige luchthaven Lelystad krijgt een CTR die aan de ene kant voor veiligheid  zorgt maar aan 


de andere kant weerstand oplevert. Immers er zijn vliegers die een CTR eng vinden.  
• Prijs voor start en landingen op de toekomstige luchthaven zal verhoogd worden.
• Bij de bereikbaarheid van de toekomstige luchthaven Lelystad kijkt men vanuit het perspectief van de 


auto en niet vanuit het OV. Het OV kan zich bij de uitbreiding niet sterk verbeteren.
• Molens die nu in de polder staan zijn een grote hindernis vanwege hun hoogte.
• Molens hebben een generator die een elektrisch veld opwekt. Dit veld werkt verstorend voor navi-


gatie-apparatuur.
• Dronten en Almere liggen in de aanvliegroutes.


De overige vier luchthavens hebben dit ook niet, maar aan airsite is daar wel alles op orde 
en aan landzijde zitten ze in een geografische positie dat ze wel op termijn aangesloten 
kunnen worden op het nationale spoorwegnet. Het spoorwegnet moet toch op de schop 
om te voldoen aan de eisen van deze tijd in waardes van frequenties, hogere gemiddelde 
snelheden, betrouwbaarheid en 24/7 beschikbaar zijn voor de reiziger.







13


Ongeveer 70% van de vluchten vanaf Schiphol heeft een Europese bestemming. De 
trein kan volgens onderzoek van het KiM (2018b) in 2030 tussen 1,9 en 3,7 miljoen 
vliegreizen vervangen op de belangrijkste bestemmingen tot 800km vanaf Schiphol. 
Dan moet de reistijd, frequentie, prijs en comfort wel verbeteren.


3.6. Grondvervoer als alternatief voor korte vluchten.
Door alternatieve vervoersmiddelen voor de korte afstand aantrekkelijk te maken, wil 
het Rijk ruimte maken voor langeafstandsvluchten op Schiphol.


Alternatieve vervoersmiddelen gebruiken voor korte vluchten is een optie die zeker mogelijk 
is, maar wel onder voorwaarden. Een trein en bus hebben in de mobiliteit dezelfde functie, 
namelijk vervoer van mensen en/of goederen. Alleen in het totaal aanbod van vervoersmid-
delen kun je vliegtuigen, treinen en bussen niet als hetzelfde benaderen en behandelen. 
Elke vorm van vervoer heeft zijn voor-/en nadelen en elke vorm heeft zijn beste toepassing. 
Een trein is een massavervoersmiddel die infra heeft die alleen door treinvoertuigen ge-
bruikt kan worden. Infra die alleen door de belastingbetaler betaald kan worden. De trein 
heeft dan ook een maatschappelijke taak en mensen kunnen het dagelijks gebruiken. Re-
serveren en prijsmechanismes hebben een remmende werking op het gebruik wat voor 
een trein niet wenselijk is. Daarbij hebben internationale treinreizen geen taak, maar is het 
een niche. Omdat een internationale trein of hogesnelheidstrein ook deels gebruik maakt 
van de binnenlandse spoorinfra kunnen of zorgen deze treinen voor hinder. Nachttreinen 
rijden in de nachtelijke uren wanneer er weinig tot geen treinverkeer is, maar wel onder-
houd gepleegd wordt. Omrijden zal onvermijdelijk zijn, maar de reistijd van een nachttrein 
moet weer niet te kort zijn in verband met de nachtrust.
Een vliegtuig heeft geen massa mensen nodig voor een luchtlijn. De frequenties op een 
luchtlijn kunnen variëren van enkele vluchten per dag tot één vlucht in de week. 
Reserveren is noodzakelijk in verband met weight and balance  en stoelbezetting. De infra 
is beperkt tot satellieten, radiobakens en een stuk asfalt en een stuk grond wat niet ge-
bruikt kan worden in verband met lawaaicontouren van klimmende en naderende 
vliegtuigen.
De bus kan gebruik maken van de infra die ook gebruikt kan worden voor personen- en 
vrachtverkeer. Alleen de bus heeft voor internationale reizen een hele andere comfort-
waarde en zijn de snelheden van dien aard dat de reistijd vele uren zijn.


Het huidige nationale en internationale spoorwegnet kan hier niet voor zorgen. Een con-
ventionele hogesnelheidstrein kan reistijden iets verbeteren, maar zijn eigenschappen 
maken het nog geen vervanger voor het vliegtuig. Hoe het wel kan leest u in de aanbeve-
lingen van Stichting Freedom of Mobilty achter in dit document.
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Het terughalen van de nachttrein naar Nederland draagt ook bij aan het stimuleren van 
grondvervoer als alternatief voor luchtvaart.


Het actieplan Air/Rail is onder meer gericht op het beter benutten van de bestaande 
spoorinfrastructuur. 


London springt er uit wat betreft het aantal vliegreizen per jaar. De snelle trein naar 
London kan een groot aantal vliegreizen vervangen door de reistijd aanzienlijk te ver-
korten en meer vertrekmogelijkheden te bieden.


De vraag is hoeveel mensen ook daadwerkelijk de eindbestemming London hebben. Ook 
London Heathrow is een Hub. Ook Britisch Airways is een netwerkmaatschappij die graag 
zijn vliegtuigen vult voor de lange afstanden. Kan de huidige hogesnelheidstrein deze func-
tie vervullen? Veel zaken reizen gaan naar London City. Deze reizigers zijn niet twee uur van 
te voren op Schiphol. Deze reizigers zijn al ingecheckt en gaan direct naar de gate waar 
het vliegtuig staat. Met een Privium abonnement  kan de reizigers in zeer korte tijd langs 
de grenscontrole en security check. In reistijd kan de hogesnelheidstrein niet concurreren 
met het vliegtuig. De Eurostar hogesnelheidstrein rijdt Schiphol voorbij en kan dus geen 
overstappende reizigers meenemen en stopt ook niet op London Heathrow om daar de 
vliegtuigen te vullen. 


Voor een deel van de reizigers kan de nachttrein een uitkomst zijn. De nachttrein is echter 
geen alternatief voor het vliegtuig als we ook kijken naar de belangen van een luchtvaart-
maatschappij.


Elk land heeft spoorinfra die gebruikt word5 door treinmaatschappijen met een eigen 
dienstregeling. De infra wordt in elk land anders gebruikt en in sommige landen laat de 
dienstregeling nog voldoende treinen toe. In Nederland zit de capaciteit van het spoor al 
tegen grenzen aan en kunnen hogesnelheidstreinen of internationale treinen niet zomaar 
meer ingepast worden zonder aanpassingen in de infra. 
Investeren in nieuwe infra betekent ook kansen creëren voor de spoor- en luchtvaart-
sector, alsmede voor de maakindustrie in Nederland.  
Treinen met een lineaire elektromotor zijn klaar om op grote schaal in gezet te worden en 
kunnen binnen Nederland zowel de spoorsector als de luchtvaartsector sterk verbeteren. 
Daarbij kan het in korte tijd meer steden aan doen en kan de reiziger er ook zonder reser-
vering dagelijks gebruik van maken.
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Het actieplan Air/Rail is onder meer gericht op het beter benutten van de bestaande 
spoorinfrastructuur. 


Bij de aanleg van nieuwe infrastructuur spelen de infrastructuurkosten door de over-
heid en de externe kosten mee in de overweging.


Elk land heeft spoorinfra die gebruikt worden door treinmaatschappijen met een eigen 
dienstregeling. De infra wordt in elk land anders gebruikt en in sommige landen laat de 
dienstregeling nog voldoende treinen toe. In Nederland zit de capaciteit van het spoor al 
tegen grenzen aan en kunnen hogesnelheidstreinen of internationale treinen niet zomaar 
meer ingepast worden zonder aanpassingen in de infra. Investeren in nieuwe infra bete-
kend ook kansen creëren voor de spoor- en luchtvaartsector, maar ook de maakindustrie 
in Nederland.  Treinen met een lineaire elektromotor zijn klaar om op grote schaal ingezet 
te worden en kunnen binnen Nederland zowel de spoorsector als de luchtvaartsector sterk 
verbeteren. Daarbij kan het in korte tijd meer steden aan doen en kan de reiziger er zonder 
reservering dagelijks gebruik van maken.


De vraag is welke vorm van geleidetransport zowel in reistijd kan concurreren met het 
vliegtuig of zelfs een lijnvlucht kan overnemen, maar ook voor dagelijks gebruik gebruikt 
kan worden voor de binnenlandse reiziger die ook kan opstappen en een bestemming 
heeft op een van de tussen gelegen stations. Alleen dan kun je dure infra met belasting-
geld financieren en verantwoorden naar de belastingbetaler.
Een conventionele hogesnelheidstrein heeft eigen infra nodig en moet vele steden, en 
daarmee potentiële reizigers, voorbijrijden. Daarbij zal de hogesnelheidstrein zich bij de 
stations vermengen met overig treinverkeer, waarbij het de treinpaden van binnenlandse 
treinen moet bezetten. 
Een elektrische trein met een lineaire elektromotor (Maglev) is wel in staat om in reistijd 
te concurreren met het vliegtuig en zelfs een lijnvlucht over te nemen. Bovendien kan een 
Maglev  ook nog de tussengelegen stations aandoen zonder reistijdverlies, zodat er meer 
mensen gebruik van kunnen maken.


Voorbeeld:  
*Schiphol – Centrum Berlijn kan in 2h40m inclusief 15 halteringen in de vijftien tussenge-
legen steden.
*Schiphol – Centrum Hamburg kan in 2h 00 inclusief 12 halteringen
*Schiphol – Centrum Frankfurt kan in 1h11 inclusief 5 halteringen
*Schiphol – Centrum Brussel kan in 1h10  inclusief 11 halteringen. De Thalys doet het in 
1h40 inclusief 


*op basis van de rij karakteristieken van de TransrapidSMT die in Shanghai leviteert tussen Longyang Road en Pudong 


International Airport.
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5 Duurzame luchtvaart.
5.2.3 Aanvullende maatregelen
Nederland wil in 2030 horen bij de internationale koplopers op het gebied van hybride 
elektrisch vliegen. De Nederlandse kennisinfrastructuur en maakindustrie kunnen zo 
bijdragen aan de nieuwe vliegtuigconcepten met  verbeterde aerodynamische eigen-
schappen, materialen, componenten, aandrijflijnen en energieopslag.


6 Capaciteit en capaciteitsverdeling.
6.0 Van ongeclausuleerde groei van de luchtvaart kan niet langer sprake zijn. De Rijks-
overheid gaat sturen via heldere randvoorwaarden voor groei vanuit publieke belangen. 


De luchtvaart is een sector die van nature constant bezig is met het vernieuwen en ver-
beteren van vliegtuigen en toebehoren. De sector heeft immers baat bij elke gram dat het 
minder hoeft mee te nemen aan vliegtuiggewicht wat ten koste gaat van de payload. Ook 
heeft het baat bij elke vorm van brandstof die per gewicht meer energie kan geven. De sec-
tor heeft er ook direct baat bij als het vliegtuig minder geluid of fijnstof genereert. 


Als er elektrische of hybride vliegtuigen komen dan zal het door hun eigenschappen in de 
kleine luchtvaart zijn. Ook dat is een industrie waar kennis en kunde is te halen. Echter, 
Nederland zou ook moeten inzetten op brandstoffen die kerosine op eigenschappen sterk 
kan verbeteren. Waar Nederland een hele grote rol kan spelen is ook de spoorwegen. Mag-
lev treinen horen net als vliegtuigen zeer licht te zijn om zo min mogelijk energie te eisen. 


Ook de bouw van infra verreist kennis en innovatie. Daar kan de Nederlandse maak- en 
bouwindustrie een koppositie pakken. Nu is China leidend aan het worden. 


Het Witboek Transport 2050 zegt hier ook over:


Nieuwe voertuig- en verkeersbeheertechnologieën zijn essentieel om de uitstoot in de EU en de 
rest van de wereld terug te dringen. De race naar duurzame mobiliteit wordt op wereldschaal ge-
lopen. Uitstel en een te voorzichtige invoering van nieuwe technologieën kan een onomkeerbare 
terugval van de Europese vervoersindustrie teweegbrengen.


Talrijke Europese bedrijven zijn wereldleider op het gebied van infrastructuur, logistiek, verkeers-
beheersystemen en de bouw van vervoersuitrusting, maar nu andere regio’s in de wereld enorme 
programma’s opzetten om hun vervoer te moderniseren en te investeren in infrastructuur, is het 
essentieel dat het Europees vervoer zich blijft ontwikkelen en investeert om zijn concurrentiepo-
sitie te handhaven.


Het is belangrijk dat er regie gevoerd gaat worden. Regie kan je alleen voeren als er kennis 
en visie is. Niet alleen van luchtvaart, maar alle disciplines van mobiliteit zijn noodzakelijk 
om een evenwichtig te kunnen sturen. Groei moet niet het doel zijn, vluchten faciliteren 
is dat wel, maar daar zitten wel voorwaardes aan of het een verbetering is voor KLM, de 
Nederlandse economie waaronder de vrijetijdsindustrie, diensten- en handelsindustrie  en 
bereikbaarheid met een evenwicht naar het milieu.
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Om ervoor te zorgen dat Nederland internationaal bereikbaar blijft, zijn investeringen 
nodig in de luchthavens en het wegen- en spoornet.


Door herindeling kan het luchtruim efficiënter worden voor commercieel en militair 
luchtverkeer, hulpdiensten en kleine luchtvaart.


Investeren in spoor is belangrijker dan investeren in wegen. Bredere snelwegen zullen ca-
paciteitsproblemen bij de toe- en afritten niet verbeteren. Daarbij worden files bij de ver-
nauwingen niet alleen veroorzaakt door de hoeveelheid auto’s, maar vooral door gedrag, 
communicatie en interpretatie van geschreven en ongeschreven regels. Spoor is een vorm 
van geleide transport kun je gedrag, miscommunicatie en ongeschreven regels veel mak-
kelijker elimineren en is spoor een beste vervoerssysteem voor massa transport. Dat geldt 
voor mensen en/ of goederen. Met spoor kun je reistijden tussen de grote steden en lucht-
havens veel kleiner maken. Meer nog dan met de auto. Elke vorm van geleide transport 
heeft zijn beste toepassing. Rail-wiel kun je het beste toepassen voor urbane metro’s, stop-
trein en goederentreinen. Rail-wiel kan ook toegepast worden voor hogesnelheden, maar 
kent wel grenzen en vereist veel aandacht. Veel beter is om maglev techniek toe te passen 
voor IC treinen tussen de luchthavens, grote steden en provinciehoofdsteden. Met maglev-
techniek kun je reistijden met een factor twee tot vijf verminderen en zijn operationele kos-
ten veel lager dan conventionele treinen. Ook heeft het weer minder invloed op de operatie.


Het Nederlandse luchtruim is zeer goed gevuld voor de verschillende toepassingen. Een 
CTR bijplaatsen ten behoeve van luchthaven Lelystad is de grenzen verder opzoeken. 
Luchtruim bijplaatsen gaat in nederland altijd ten koste van ander luchtruim. Daarbij wor-
den luchtkaarten ook onduidelijker en komt de veiligheid in het geding.  In de schaarse 
ruimte een luchtruim bijplaatsen heeft ook invloed op de bestaande Standaard Instrument 
Departure-routes en standaard Arrival-routes van de overige luchthavens. Ook op grondni-
veau zijn er meer beperkingen betreffende hoogbouw en natuur.  
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Er is meer regie op de inzet van regionale luchthavens, zodat ze meer aanvullend op 
elkaar benut worden op een manier die aansluit bij de behoefte vanuit de regio.


Belangrijke beslissingen
1. Het Rijk werkt (in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, ruimte en Transport, 
MIRT) met Schiphol, de spoorsector en decentrale overheden aan een investerings-
strategie voor de lucht- en landzijdige infrastructuur van de luchthaven op de lange 


2 Er komt voorlopig geen aanvullend onderzoek naar een luchthaven in zee. Het Rijk 
stelt randvoorwaarden waar eerst voldaan aan moet worden.


3 Het huidige banenstelsel van Schiphol wordt optimaal benut.


Regie is een vereiste om luchthavens samen te laten werken. Niet alleen de luchthavens 
moeten samenwerken, maar ook de spoorwegen waaronder NS en Prorail moeten er bij 
betrokken worden om als eenheid te kunnen functioneren. De vijf bestaande luchthavens 
moeten ook onderling verbonden gaan worden. Stichting Freedom of Mobility stelt dan ook 
de Luchthavenlijn voor. Hierover leest u meer in de aanbevelingen achter in dit document.


Dat betekent niet alleen samenwerken, maar vooral een gezamelijke visie hebben die van-
uit één regisseur verder uitgewerkt wordt. Ook moet men niet uitgaan van de gelden die 
men nu beschibaar heeft, maar vooral eerst kijken naar het totale netwerk en vanuit daar 
stapje voor stapje investeren. Dus nooit vanuit project basis kijken.


Nederland heeft met vijf luchthavens meer dan voldoende capaciteit. Alleen ze moeten 
wel meer met elkaar samenwerken. Dit kan alleen als ze ook direct met elkaar verbonden 
zijn. Wat wel een aandachtspunt is dat regio’s, provincies en steden niet gaan bouwen op 
plekken waar overlast van vliegtuigen (te verwachten) is. Of regio’s moeten bewoners tijdig 
informeren.


Het banenstelsel is teveel uitgestrekt. De Polderbaan ligt te ver van de terminal en vlieg-
tuigen moet tussen de 20 en 30 minuten taxiën met een motorvermogen wat een zeer 
slecht rendement heeft. Dit heeft dan gevolgen voor geluidsoverlast en uitstoot van fijn- 
en stikstof. Een taxibot kan een oplossing zijn, maar ook hier geldt dat een taxibot energie 
gebruikt waarbij afgevraagd kan worden of de luchthaven niet beter ingedeeld kan worden. 
De afdruk van Schiphol is met zijn zes banen ook zeer ruim en beperkt de schaarse grond-
gebruik. Door de overige vier luchthavens met elkaar en Schiphol te verbinden zorgt men 
dat de luchthavens veel beter benut kunnen worden en Schiphol zelfs kleiner kan worden.
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6.2 Brede investeringsstrategie Schiphol
Aanvullende investeringen zijn nodig vanwege de toenemende vraag naar luchtvaart 
en op Schiphol bereikbaar te houden via het spoor en over de weg.  Schiphol is daarbij 
verantwoordelijk voor voldoende terminalcapaciteit, de overheden voor de landzijdige 
ontsluiting, en de OV-sector voor goede en betrouwbare vervoersverbindingen.
De strategie richt zich op drie onderdelen, waarbij elke partij zijn eigen verantwoorde-
lijkheden heeft.


6.2.1 Ontsluiting multimodale knoop
De reizigersgroei heeft ook invloed op de bereikbaarheid van Schiphol. Het verbeteren 
van de aansluiting tussen internationaal spoor en luchtvaart vraagt om aanvullende 
maatregelen in het station Schiphol en het verdere spoornetwerk.
Nieuw of aangepast station Schiphol.


Alle partijen hebben een verantwoordelijkheid, maar er moet wel vanuit één visie gebouwd 
en uitgevoerd worden. Er is dus een instantie nodig die de eindverantwoording heeft. Een 
regisseur met kennis van zaken van de verschillende diciplines.


Nieuw of aangepast station Schiphol. Het huidige spoorstation en het bovenliggende 
busstation moeten zo gemaakt worden dat ook nieuwe modaliteiten zoals een maglevtrein 
en urbane metro’s kunnen aansluiten. Men moet makkelijk en in korte tijd en weinig loop-
afstand tot de verschillende modaliteiten komen. 
Doorgetrokken Noord-Zuidlijn. De Metropool regio Amsterdam had met de Amstelveense 
sneltram een mooie kans om de Noord-Zuidlijn via Westwijk door te trekken naar Schip-
hol Oost, P40 en Schiphol Centrum. Helaas is deze lijn gedegradeerd van sneltram naar 
stadstram in de richting Uithoorn. Een metrolijn aanleggen langs een snelweg is misschien 
goedkoop, maar daar rijdt al een conventionele stoptrein. 
Een urbane metro hoort buitengebieden, stadsdelen en stadscentra met elkaar te verbin-
den van OV knooppunt naar OV knooppunt en niet voorbij te rijden. 
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6.2.3 Banenstelsel Schiphol en ruimtelijke reservering parallelle Kaagbaan. 


Het banenstelsel is teveel uitgestrekt. De Polderbaan ligt te ver van de terminal en vliegtui-
gen moet tussen de 20 en 30 minuten taxiën met een motorvermogen wat een zeer slecht 
rendement heeft. Dit heeft dan gevolgen voor geluidsoverlast en uitstoot van fijnstof en 
stikstof. 
Een taxibot kan een oplossing zijn, maar ook hier geldt dat een taxibot energie gebruikt 
waarbij afgevraagd kan worden of de luchthaven niet beter ingedeeld kan worden. De af-
druk van Schiphol is met zijn zes banen ook zeer ruim en beperkt het schaarse grondge-
bruik. Door de overige vier luchthavens met elkaar en Schiphol te verbinden zorgt men dat 
de luchthavens veel beter benut kunnen worden en Schiphol zelfs kleiner kan worden. Een 
parallele Kaagbaan zorgt ook weer voor een grotere footprint van Schiphol en de bijbe-
horende SID,s en STAR’s komen weer in conflict met andere SID’s en STAR’s van andere 
banen en/ of andere luchthavens. En het luchtruim is al schaars in Nederland waardoor er 
ook meer conflicten kunnen ontstaan.


Aanvullende capaciteit spoor. Het huidige spoor zit aan zijn capaciteit. Daarbij is het hui-
dige spoor een compromis voor stop- en IC treinen. Stoptreinen moeten de tussengelegen 
stations aandoen waar de IC alleen de grote steden en knooppunten moet aan doen. IC en 
stoptreinen hinderen elkaar als gemiddelde snelheden van de IC omhoog gaan en/ of fre-
quenties verhoogt worden. Bij een calamiteit of onderhoud is er een totale verstoring wat 
uiteindelijk met bussen opgelost moet worden. De kwaliteit gaat dan in comfort en reistijd 
enorm achteruit. De dienstregeling is met huidige spoor complex en redelijk betrouwbaar.
Stichting Freedom of Mobility stelt voor om spoor het te ontvlechten. Het conventionele 
huidige spoor is er voor de InterRegio stoptrein en goederentreinen en de IC gaat via een 
geheel nieuw netwerk verzorgt door een magneettrein. Beide soorten treinen gaan over 
zelfvoorzienende eigen corridors. Alleen zo kan de Interregionale stoptrein en de IC elkaar 
versterken. Kan de frequentie van treinvoertuigen ophoog en de reistijd tussen de IC sta-
tion met een factor twee tot vijf omlaag. Bij een verstoring is er geen infarct en heeft de 
reiziger direct een alternatief.
Doordat je voor de IC een geheel nieuw netwerk gaat aanleggen zijn er kansen om de lucht-
havens met elkaar te verbinden en zijn er kansen voor de Nederlandse maak- en bouwin-
dustrie. Deze kunnen weer leidend zijn voor de industrie in Europa.
De magneettrein op basis van de Transrapid 09 gaat in de visie van stichting Freedom of 
Mobility de coventionele IC vervangen. Omdat de reistijden ook richting het eindstation 
beter is dan van de hogesnelheidstrein gaat de magneettrein ook de hogesnelheidstrein 
vervangen. De Thalys, Eurostar en ICE hebben voor Nederland geen waarde meer.
De HSL Zuid kan een waarde hebben voor goederen treinen. De HSL Zuid verbindt dan de 
Amsterdamse haven, Schiphol, De Aalsmeerse bloemenveiling met de Rotterdamse haven, 
De Kijfhoek en de Betuweroute. 
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6.4 Functie van regionale luchthavens en hun onderlinge samenhang
Reizigers , zo blijkt uit onderzoek(KiM,2018a), vertrekken graag van een luchthaven die 
dichtbij ligt. Regionale luchthavens zijn, met uitzondering van Lelystad Airport die als 
overloopluchthaven fungeert, daarmee belangrijk voor de bereikbaarheid van regio’s. 
regionale luchthavens moeten zich ontwikkelen in lijn met de regio’s waarin ze liggen.


Betrokkenheid van regionale overheden en belanghebbenden bij de ontwikkeling van 
de luchthavens is onmisbaar.


De regionale luchthavens willen samen met Schiphol intensiever samenwerken en plei-
ten voor een systeem benadering. Het Rijk is voorstander daarvan en wil hierin meer 
regie in voeren op samenwerking en kennisdeling. Met een systeembenadering kunnen 
de luchthavens de beschikbare capaciteit optimaal benutten. Daarbij moet aandacht 
zijn voor elkaarskansen en specialismen. 


Lelystad Airport heeft dan wel een terminal, maar heeft niet alle voorzieningen en faci-
liteiten voor de landzijdige bereikbaarheid zoals Schiphol die wel heeft. Het heeft geen 
spoorverbindingen met een groot achterland en de dienstregeling van bus en trein zijn 
niet aangesloten op de dienstregeling van de eerste en laatste vliegtuigen. Het gemis van 
een aansluiting op het nationale spoorwegnet zorgt ook dat de luchthaven geen groot ach-
terland kan bedienen in een bepaalde tijd. Alleen maar inzetten op de bereikbaarheid per 
auto zorgt ook niet voor een groot achterland in tijd. En je beperkt mensen die geen gebruik 
kunnen maken of beschikking hebben van een auto. Een luchthaven is een openbare mul-
timodaal knooppunt waar iedereen gebruik van moet kunnen maken. 
Juist de overige vier luchthavens kunnen ook als overloop dienen voor Schiphol mits lucht-
havens met elkaar zijn aangesloten en alle gelijkwaardig benaderd worden vanuit een nati-
onaal perspectief. Door de luchthavens met elkaar te verbinden kunnen worden de lucht-
havens en de bijbehorende luchtruim veel efficienter ingericht.  De luchtreiziger kan 24/7 
makkelijk naar elke luchthaven toe vanuit elke regio. 


We adviseren als Stichting Freedom of Mobility dat er een instantie komt die vanuit visie 
de regie neemt. Deze instantie heeft het totale overzicht. De lokale overheden hebben in-
zicht in de lokale situatie en moeten advies geven over de wensen die zij hebben.


Een systeem benadering is een eis. Hoe het kan leest u in de aanbevelingen van 
Stichting Freedom of Mobilty achter in dit document.
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Het Rijk wil geen luchthavensysteem waarbij twee of meer luchthavens de luchtverbin-
dingen van eenzelfde stad of agglomeratie verzorgen.


Het Rijk vind het ook niet wenselijk of nodig om regionale luchthavens in één holding 
samen te brengen. 


Duurzaamheid
De Rijksoverheid wil de grondgebonden activiteiten op regionale luchthavens in 2030 
emissieloos zijn. Elektrisch taxiën moet een standaardprocedure zijn.


Versterken regionale inbedding.
Verbeteren van de regionale landzijdige bereikbaarheid
Afstemmen verbindingsnetwerk op de regionale behoefte.


Hoe het wel kan leest u in de aanbevelingen van Stichting Freedom of Mobilty achter in 
dit document.


Wil je samenwerken en zorgen dat alles op elkaar aansluit, dan is er een instantie nodig  
die een totaal overzicht heeft.


Niet alleen elektrische taxiën, maar vooral investeren in de landzijdige bereikbaarheid met 
OV.


De regionale verbindingen van en naar de luchthavens in Nederland moet sterk verbeterd 
worden. Daarbij adviseert Stichting Freedom of Mobility dat ook regionale OV-lijnen van 
een OV-knooppunt naar OV-knooppunt gaan. Dit om de lijn in beide richtingen sterk te 
maken en zwakke delen van de lijn mee kunnen doen met de sterke delen van de lijn. 
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Aandachtspunt is ten slotte de levensvatbaarheid van de luchthavens. Met name voor 
Eelde en Maastricht Aachen geldt dat de provincies flink geïnvesteerd hebben in het 
overeind houden van de luchthavens. Het Rijk ziet de luchthavens als zelfstandige 
ondernemingen en levert daarom geen financiële bijdrages. 


6.5.1 keuzes indeling luchtruim
Bij de herziening van het luchtruim geldt een toetsingskader. De toetsingscriteria 
betreffen onder meer:
Geluid, emissies, natuur, efficiëntie, capaciteit, ruimtebeslag op de grond.


Er is misschien wel geïnvesteerd, maar niet op een manier waarop de luchthaven een 
luchtvaartmaatschappij kan versterken. Luchtvaartmaatschappijen hebben reizigers en/
of goederen nodig voor een stabiele vluchtuitvoering. Als het gegeven is dat maar 58% van 
de mensen in Nederland één of twee keer per jaar vliegen dan moet een maatschappij uit 
een groot achterland  zijn reizigers vandaan halen. Dat kan alleen als een luchthaven een 
groot achterland heeft. Dit kan door een netwerk te hebben aan airsite zoals KLM dat heeft 
en/of aan landzijde de verbindingen in reistijd heel erg goed is. Eelde Airport heeft geen 
van beide en kan daarom ook niet functioneren. Dat geldt ook voor de overige luchthavens 
in Nederland alleen in iets mindere mate. Investeren in een groot achterland is echter wel 
een voorwaarde. De spoorsector heeft daar een belang-
rijke rol in. 


Het Nederlandse luchtruim is zeer goed gevuld voor de verschillende toepassingen. Een 
CTR bijplaatsen ten behoeve van luchthaven Lelystad is de grenzen verder opzoeken. 
Luchtruim bijplaatsen gaat in Nederland altijd ten koste van ander luchtruim. 
Daarbij worden luchtkaarten ook onduidelijker en komt de veiligheid in het geding. In de 
schaarse ruimte een luchtruim bijplaatsen heeft ook invloed op de bestaande Standaard 
Instrument Departure routes en standaard Arrival routes van de overige luchthavens. Ook 
op grondniveau zijn er meer beperkingen betreffende hoogbouw en natuur.  







24


7 Innovatie.
7.0 Luchtvaart staat niet los van andere vormen van mobiliteit. In de toekomst komen 
mogelijk nieuwe vormen van transport, zoals hyperloopverbindingen. Innovatie biedt 
kansen voor de Nederlandse (luchtvaart)industrie en werkgelegenheid.


Hyperloop is een idee dat al begin twintigste eeuw al werd genoemd. Technisch zul je een 
capsule wel door een bijna vacuümbuis kunnen verplaatsen. Echter, om mensen veilig te 
vervoeren zijn er eisen van brandveiligheid en evacuatie. Ook moeten buizen onderhouden 
worden. Dit betekent dat de buis ook onder druk moet kunnen komen. Het gehele traject 
heeft dan luchtsluizen en de bijbehorende ventilatoren nodig. Deze ventilatoren en lucht-
sluizen heb je ook nodig bij de stations. De capsule is een vliegtuigromp zonder vleugels 
die constant drukverschillen moet doorstaan. Daarbij heeft het waarschijnlijk geen ramen, 
maar beeldschermen kunnen ook niet in verband met verwachte duizeligheid bij de inzit-
tenden. Beeld en beweging zullen nooit synchroon lopen. Veder heb je ook zuurstof mas-
kers nodig. Bij brand kan niemand ontsnappen.
De capsules zijn klein en kunnen niet meer dan 30 personen vervoeren. Ook hier geldt dat 
de infra in blokken moet worden ingedeeld zodat een volgend voertuig pas weg kan als 
een capsule een volgend blok voorbij is. Dit in verband met veiligheid. De capaciteit is laag 
en de infra te duur. De infra zal in vele regio’s en steden en zelfs landen geplaatst worden 
zonder dat ze er gebruik van kunnen maken. Wel de last, maar niet het voordeel. Dat zal 
niet geaccepteerd worden. 
Het gaat het vliegtuig dan ook niet vervangen omdat een vliegtuig al met weinig mensen op 
de route efficiënt kan zijn. De kosten van infra zijn nihil ten opzichte van de kosten van een 
Hyperloop. Men moet innoveren en uit elke test komt weer kennis. Echter een innovatie 
moet ook gebruikt kunnen worden. Dat is bij Hyperloop niet het geval.
Beter is innoveren in onder andere maglev techniek. China heeft nu heel veel kennis opge-
daan en gaat deze techniek verder toepassen voor hoge en lage snelheid maglev treinen. 
Er zijn kansen voor VDL, Ebusco, Fokker, Daf en bouwbedrijven om mee te doen in een 
techniek die zich wel bewezen heeft en klaar is om uitgerold te worden in zowel Nederland 
als Europa . Hoe het wel kan leest u in de aanbevelingen van Stichting Freedom of Mobilty 
achter in dit document.
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7.2.2. Hybride-elektrisch vliegen en drones.
Vliegtuigen met een elektrische aandrijving op batterijen stoten geen vervuilende stof-
fen uit. Voor korte afstandsvluchten kan dit op middellange termijn kansrijk zijn.


Daarnaast worden ook innovaties ontwikkeld en geïmplementeerd voor het landzijdige deel.


Terugbrengen emissies door elektrisch taxiën. 


Ontwikkeling alternatieven voor- en natransport (first en last mile)


Elektrische vliegtuigen zullen hun energie aan de elektromotoren geven via batterijen. Het 
vliegtuig zal de gehele vlucht het zelfde gewicht dragen, Dit heeft invloed op de efficiëntie 
van het vliegtuig. Ten eerste zijn batterijen gewoon zwaar wat ten koste gaat van de pay-
load. Omdat het vliegtuig veel zwaarder is moeten de constructie van vleugels en romp 
ook zwaarder uitgevoerd worden. Ook moet het landingsgestel veel meer krachten verwer-
ken en zal dus zwaarder uitgevoerd moeten worden. Omdat een elektrisch vliegtuig veel 
zwaarder is en lucht alleen maar verplaatst wordt via een propeller heeft het dezelfde ei-
genschappen als een conventionele propellervliegtuig met zuigermotor zonder turbo. Dat 
heeft invloed op de vlieghoogte en kan het vliegtuig niet boven het weer vliegen. Ook zijn 
er vraagtekens bij de endurance van het vliegtuig. Is het mogelijk dat batterijen onder alle 
vliegcondities dezelfde energie in dezelfde tijd te kunnen leveren en te kunnen voldoen 
aan vliegen van A naar B met eventueel een uitwijk en dan nog energie over hebben voor 
de wettelijke 45 minuten?
Als er een elektrisch vliegtuig komt zit deze in het segment van de kleine luchtvaart en 
kleine drones.


Lees de aanbevelingen van Stichting Freedom of Mobility.


Ook elektrisch taxiën vereist energie. Beter is om de start en landingsbanen dicht bij de 
terminal te houden. Voor Schiphol moet afgevraagd worden of de Polderbaan wel nodig is? 
Lees de aanbevelingen van Stichting Freedom of Mobility.


Lees de aanbevelingen van Stichting Freedom of Mobility.
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Vermindering en gebruik van duurzame grondstoffen.  


8 Bestuur en samenwerking.


9 Uitvoering en financiën.


10 Verantwoording


Lees de aanbevelingen van Stichting Freedom of Mobility.


De enige opmerking die we hier willen maken is dat er vanuit een overheidsinstantie wel 
regie gevoerd moet gaan worden. Luchtvaart is een publieke voorziening die nu bij het da-
gelijkse leven hoort. Luchtvaart is geen sector meer voor de ‘happy few’. De sector gaat ons 
allemaal aan, zowel positief als negatief. Vanuit verschillende belangen van milieu tot eco-
nomie en zelfs als identiteit van Nederland. In de visie van Stichting Freedom of Mobility 
moet er een instantie komen die kennis van zaken heeft en vanuit het grote overzicht regie 
kan voeren en die evenwichtige en betrouwbare keuzes maakt. Deze instantie kan andere 
partijen wel aanwijzen in de uitvoering, maar de instantie is wel eindverantwoordelijk.  


Geen op- of aanmerkingen of wordt in een ander deel van dit document al besproken.


Geen op- of aanmerkingen of wordt in een ander deel van dit document al besproken.
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Aanbevelingen 
Stichting Freedom of Mobility
Als aanvulling op de Luchtvaartnota 2020-2050
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In de visie van Stichting Freedom of Mobility vormen de luchthavens samen met de ove-
rige modaliteiten een mechaniek, of anders gezegd, het is een gezamenlijk systeem dat 
als zodanig benaderd zou moeten worden. De volgende tekst is een zienswijze over de 
kijk van Stichting Freedom of Mobility op de ontwikkeling van de luchthavens Schiphol 
en Lelystad, maar ook de overige velden en luchthavens. 


Er zijn een aantal vraagstukken die invloed gaan krijgen op onze welvaart en welzijn in 
Nederland, Europa en de wereld. Het brand- en grondstoffenvraagstuk, 9 miljard mensen 
op ruimteschip Aarde, luchtverontreiniging, een andere wereldorde, krimp in Nederland en 
Europa zullen alle sectoren dwingen om te innoveren om antwoorden te geven op boven-
staande vraagstukken. Daarbij kijkt Stichting Freedom of Mobility naar de verschillende 
sectoren en wil deze met elkaar verder laten samen werken. Als antwoord op vraagstukken 
van o.a. grond- en brandstoffen moet de luchtvaartsector verder innoveren. Het helpt dat 
steeds zuiniger wordende vliegtuigen via betere verbranding met minder uitstoot en lawaai 
meer mensen en goederen kunnen vervoeren.
Naast zuinigere vliegtuigen, moet vanuit de politiek en luchtvaartsector samen gekeken 
worden welke vormen van luchtvaart Nederland en de regio versterken. We moeten niet 
inzetten op onbegrensde groei, maar wel vluchten faciliteren voor een gezonde bedrijfsvoe-
ring en een balans tussen economie en leefmilieu.  Maar naast de ontwikkeling van betere 
toestellen om brandstof en geluid prestaties te verbeteren, vragen stellen naar de groei van 
luchtvaart  kan er ook een belangrijke rol voor de luchthavens zelf zijn. Alleen deze lucht-
havens moeten wel de instrumenten hebben om te kunnen sturen. Dit sturen kan vooral 
als ze zijn aangesloten op een groot achterland via landzijdige OV-voorzieningen. 


In Europa zullen andere luchthavens de poort van Europa willen zijn, zoals bijvoorbeeld 
Istanbul. Dit willen de luchthavens vooral samen doen met een gevestigde luchtvaartmaat-
schappij die flink uitbreidt. Zoals Turkisch Airlines dat met Istanbul doet. Schiphol heeft 
zo’n relatie met de KLM. Echter kan de positie van Schiphol sterk verbeteren als poort van 
Europa en Nederland als het achterland veel beter bediend wordt. Nederland heeft een 
hoop te bieden in zowel recreatie, kennis en techniek, dienstverlening en innovatie. Dit kan 
alleen als de knooppuntfunctie van de luchthaven Schiphol sterk wordt verbeterd.


De ligging en bereikbaarheid van de luchthaven ten opzichte van het achterland kan de 
brandstof, fijnstof en overlast verder reduceren. Dit advies wordt ook gedaan door het Ad-
vies van het Adviescollege Stikstofproblematiek:


“Het Adviescollege ziet goede mogelijkheden om door het beperken van emissies van de 
vervoersbewegingen van en naar de luchthaven een bijdrage te leveren aan het vermin-
deren van de NOx- emissies die samenhangen met het ontwikkelen van luchthavens. 
Schiphol geeft aan dat wegverkeer van en naar de luchthaven 30% van de emissies be-
draagt.” 


Aanbevelingen Stichting Freedom Of Mobility
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Daarbij zijn er wel al initiatieven om elektrische bussen in te zetten, maar een bus en het 
bijbehorende lijnennet is nog geen alternatief voor veel automobilisten die de luchthaven 
willen bereiken. Het soort OV en het bijbehorende lijnennet moeten sterk verbeterd wor-
den met o.a een metronetwerk en inzetten op fiets. 
Het witboek transport 2050 zegt hierover:


“2.4. Schoon stedelijk vervoer en woon-werkverkeer.
30 Door de hogere bevolkingsdichtheid en omdat de autonomie van een voertuig in de 
stad minder belangrijk is, is het in steden gemakkelijker om over te schakelen op scho-
nere voertuigen. Er is meer openbaar vervoer beschikbaar en men kan zich ook te voet 
en met de fiets verplaatsen. Steden leiden het meest onder congestie, slechte lucht-
kwaliteit en lawaaihinder.
31 Een toename van het openbaar vervoergebruik in combinatie met minimumdienstver-
plichtingen zal het mogelijk maken de densiteit en frequentie te verhogen en een nieuwe 
dynamiek op gang brengen in het openbaar vervoer. Verplaatsingen te voet en met de 
fiets faciliteren, moet een integrerend onderdeel worden van stedelijke mobiliteit en 
infrastructuurontwerp.”


Op dit moment ligt de focus vooral op de groei van Schiphol door het verder ontwikkelen 
van vliegveld Lelystad als overloop van Schiphol.  
Deze eenzijdige focus op groei de luchthaven Schiphol via vliegveld Lelystad levert echter 
geen oplossing voor wereldwijde uitdagingen die invloed hebben op onze toekomstige wel-
vaart, welzijn en dus ook de luchtvaartsector.


We zijn van mening dat de Nederlandse luchtvaart kan blijven groeien. Ook staan we ach-
ter het besluit om andere luchthavens erbij te betrekken. Echter niet door vliegveld Lely-
stad om te bouwen tot luchthaven om de groei van de Schiphol op te vangen. Redenen zijn:
• Ongunstige ligging vliegveld Lelystad ten opzichte van de (Rand)stad en noorden en 


oosten van Nederland.
• De SID’s en STAR’s van Schiphol en Eelde moeten veranderd worden.
• De ligging van Natuurgebied Oostvaarder plassen is ongunstig. Het trekt veel vogels 


aan voor voedsel en rust. Tevens liggen de Oostvaardersplassen en vliegveld Lelystad 
op de routes van trekvogels. De kans op vogel aanvaringen is vrij hoog.


• Waar moet de kleine luchtvaart naartoe?
• Waar moeten de vliegers dan opgeleid worden?
• Hele nieuwe infrastructuur en terminals moeten gebouwd worden.
• Naast het verlengen van de baan 05-23 moeten ook de taxibanen  verbreed worden.
• Lelystad heeft zelf geen achterland om te bedienen.
• Nederland heeft met de bestaande 5 luchthavens voldoende capaciteit voor het grof-


mazige openbaar vervoer netwerk dat luchtvaart bedient.
• De andere luchthavens in Nederland nog onder hun rendement zitten en dus nog vol-


doende capaciteit hebben om te groeien.
• Vliegveld Lelystad heeft op dit moment een feeder functie voor de andere kleine vlieg-


velden, echter bij de transformatie van de vliegveld Lelystad naar luchthaven zal deze 
feeder functie verkleinen wat invloed heeft op de inkomsten van andere velden.


• Een enkele beginnende of gevorderde vlieger zal naar een ander veld gaan als de nieu-
we thuishaven.
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• De andere kleine vliegvelden behalve Hilversum liggen te ver van de Randstad om een 
alternatief te zijn als thuisbasis voor de toekomstige en gevorderde vlieger.


• De toekomstige luchthaven Lelystad krijgt een CTR die aan de ene kant voor veiligheid  
zorgt maar aan de andere kant weerstand oplevert. Immers er zijn vliegers die een CTR 
eng vinden.  


• Prijs voor start en landingen op de toekomstige luchthaven zal verhoogd worden.
• Bij de bereikbaarheid van de toekomstige luchthaven Lelystad kijkt men vanuit het per-


spectief van de auto en niet vanuit het OV. Het OV kan zich bij de uitbreiding niet sterk 
verbeteren.


• Molens die nu in de polder staan zijn een grote hindernis i.v.m hun hoogte.
• Molens hebben een generator die een elektrisch veld opwekt. Deze werkt verstorend 


voor navigatie apparatuur.
• Dronten en Almere liggen in de aanvliegroutes.


We staan ook niet achter de ontwikkeling van het militaire vliegveld Twente tot burgerlucht-
haven. Vooral omdat Munster Osnabrück reeds dezelfde regio bedient. En ook omdat weer 
infrastructuur, SID’s en STAR’s en een terminal opnieuw gebouwd moeten worden. On-
danks dat er wel al een kleine terminal is. De luchthaven zou wel geschikt moeten blijven 
voor de kleine luchtvaart en voor demontage van vliegtuigen in elke maat . Wij van Stichting 
Freedom of Mobility zijn wel voor de verdere ontwikkeling van de bestaande luchthavens 
Eelde, Rotterdam-The Hague, Eindhoven en Maastricht-Aachen. Deze luchthavens hebben 
immers nog voldoende capaciteit en ruimte om de luchtvaart in Nederland te laten groei-
en. Waar men een getalsmatige barrière van het aantal vliegbewegingen heeft bepaalt kun 
je met de communicerende vaten methode de verdeling tussen de luchthavens opnieuw 
organiseren. Tevens kunnen we zo een aantal vraagstukken aanpakken, waarvan verdere 
brandstofbesparing voor de luchtvaart de belangrijkste is. Schiphol zelf kan in de visie van 
Stichting Freedom of Mobility kleiner worden. Meer redenen om de andere 4 luchthavens 
erbij te betrekken zijn:
• Startbanen, taxibanen, terminals, SID’s en STAR’s zijn allemaal al aanwezig.
• Gunstige ligging van de 4 luchthavens voor de bediening van luchtlijnen in verschillen-


de richtingen. Door bijvoorbeeld noordgaande vliegtuigen van Eelde te laten vertrekken 
kan er veel brandstof bespaard worden.


• Schiphol kan ontlast worden en zijn taak van overstap en begin/eindpunt behouden.
• Regionale luchthavens hebben daadwerkelijk  een nationale functie.
• Vliegveld Lelystad kan doen waar het al goed in is. Namelijk de kraamkamer zijn van de 


luchtvaartsector. Voor piloten, technici en grondpersoneel.
• Schiphol kan kleiner worden. De Polderbaan kan gesloten worden. Luchtvaartmaat-


schappijen kunnen makkelijker één van de andere vier luchthavens kiezen omdat de 
reiziger ook vanuit de andere luchthavens makkelijk geheel Nederland kunnen berei-
ken. 


• Er is een direct alternatief als vliegtuigen moeten uitwijken voor weer of een calamiteit.
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Een luchtvaartmaatschappij kan alleen een stabiele vliegoperatie houden als het voldoen-
de mensen en reizigers kan vervoeren. Omdat het aantal mensen die het vliegtuig per per-
soon per jaar nemen vrij laag is moet een luchtvaartmaatschappij uit een zeer grote vijver 
vissen. Men andere woorden. Een luchthaven moet een groot achterland hebben.  
Een absolute voorwaarde om de bestaande luchthavens mee te laten doen is te zorgen 
voor een goede verbinding met elkaar en met het achterland anders dan alleen met de 
auto. De luchtvaart bedient namelijk het grofmazige OV netwerk voor de lange afstanden. 
Dus de luchtreizigers die een bestemming in Nederland hebben. Dat betekend dus dat de 
overheid zijn geld niet moet inzetten op de transformatie van vliegveld Lelystad tot lucht-
haven, maar beter kan inzetten op goede spooraansluitingen met de andere 4 luchthavens 
en het aansluiten van het regionaal OV. De overige 4 luchthavens hebben geen goede ver-
binding met hoogwaardig OV met het achterland. 
Door luchtvaart en het spoor beter op elkaar aan te sluiten wordt het achterland beter 
bediend. De luchtreiziger kan dan vanaf elke luchthaven zijn eindbestemming veel beter 
bereiken. Een luchthaven dient niet alleen de regio, maar vele regio’s en zelfs een land. 
Momenteel voldoet alleen Schiphol hier redelijk aan. Helaas zijn de verbindingen door de 
huidige spoorinfrastructuur zeer kwetsbaar waardoor Schiphol een onbetrouwbare aan-
sluiting heeft. Ook kan de dienstregeling veel beter om meer mensen te kunnen bedienen.


De vraagstukken dwingen niet alleen de luchtvaartsector, maar ook andere sectoren om 
zich te verbeteren. Het witboek Transport 2050 zegt hierover:


“2.5. Tien doelstellingen van een concurrent vervoerssystemen met een efficiënt ge-
bruik van hulpbronnen: stappen op weg naar een reductie van de broeikasgasemissies 
met 60%.
3 tegen 2030 moet 30% van het goederenvervoer via de weg over afstanden van meer 
dan 300 km per spoor of over het water gebeuren en tegen 2050 meer dan 50 % dankzij 
efficiënte en groene goederen corridors; om die doelstelling te bereiken, moet een aan-
gepaste infrastructuur worden uitgebouwd.
4 het Europese hogesnelheidsnet tegen 2050 voltooien; de lengte  van het bestaande 
hogesnelheidsnet tegen 2030 verdrievoudigen en in alle lidstaten een dicht spoornet in 
stand houden. 
6 alle grote luchthavens tegen 2050 aansluiten op het spoornet, bij voorkeur op het 
HST-net;”


Wij zien kansen om de spoorsector naar een veel hoger niveau te brengen. Dit is noodzake-
lijk omdat de spoorwegen zeker een antwoord kunnen zijn op de genoemde vraagstukken. 
De huidige spoorwegen zijn daar echter geheel niet klaar voor. De huidige maatregelen van 
verbetering spoor zijn geen grote verbetering die zorgen voor een duurzame schaalsprong. 
We willen verbeteringen bij het spoor doorvoeren door intercity en stoptreinen absoluut 
van elkaar te scheiden. Hoge snelheid van voertuigen met een hoogfrequent aanbod is dan 
mogelijk. De reistijd tussen de intercitystations kan met een factor 2 tot 5 omlaag. Het hui-
dige spoor wordt geschikt gemaakt voor goederen- en stoptreinen en de IC wordt bedient 
door een hogesnelheid maglevtrein op basis van de Transrapid 09.
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Het Europese hogesnelheidsnet moet bediend worden door maglevtreinen omdat deze 
ook de binnenlandse markt kunnen bedienen op IC niveau. Daarin wijkt het advies wel af 
van het Witboek Transport 2050.
Omdat de maglev de hogesnelheidstrein in Nederland moet vervangen komt er ruimte vrij 
op de HSL zuid. Dit kan een goederenlijn worden van de Amsterdamse haven, Schiphol, 
Aalsmeer naar de Rotterdamse Haven, de Kijfhoek en de Betuweroute.


Omdat nieuwe infrastructuur toch noodzakelijk is kunnen de bestaande luchthavens me-
teen aangesloten worden op het spoorsysteem. Zo is eindelijk de cirkel rond; Luchtvaart 
dient het grofmazige OV voor de lange afstanden en het spoor brengt de reizigers naar het 
achterland. Daarbij zijn de 5 bestaande luchthavens echte OV knooppunten geworden die 
midden in de samenleving staan. 
 
Een betere bereikbaarheid van de 5 bestaande luchthavens zal de positie van Nederland 
verder verbeteren en kunnen we ook in de toekomst sterke regio’s met verschillende spe-
cialismen behouden. De luchthavenlijn voorziet hierin. Echter de luchthavenlijn is één van 
de negen ICmaglev lijnen zoals Stichting Freedom of Mobility dit ziet. De eindpunten van 
de luchthavenlijn zoals de stad Groningen kan eventueel verlengd worden naar Hamburg 
en Scandinavië. Schiphol en Rotterdam The Hague zijn ook aangesloten op de residen-
tielijn en deze kunnen weer aangesloten worden richting Brussel en Berlijn. Luchthaven 
Eindhoven en Eindhoven kunnen ook een aftakking krijgen richting Frankfurt en München. 
Daarmee kunnen luchtreizigers overstappen op een trein en bepaalde luchtlijnen vervan-
gen worden door de trein.
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Alleen een elektrische trein met een lineaire elektromotor (maglev) is in staat om in reistijd 
te concurreren met het vliegtuig en zelfs een lijnvlucht over te nemen en nog belangrijker 
is dat het ook nog de tussen gelegen stations aandoet  zodat mensen het ook dagelijks 
kunnen gebruiken zodat infra ook naar de belastingbetaler verantwoord kan worden.


Voorbeeld:  
*Schiphol – Centrum Berlijn kan in 2h40m inclusief 15 halteringen in de vijftien verschillende steden.
*Schiphol – Centrum Hamburg kan in 1h54 inclusief 13 halteringen
*Schiphol – Centrum Frankfurt kan in 1h11 inclusief 5 halteringen
*Schiphol – Centrum Brussel kan in 1h10  inclusief 11 halteringen.
*Schiphol – Parijs Gare du Nord in 1h48 inclusief 12 halteringen.


De Thalys doet Schiphol- Brussel Zuid/midi in 1h34 met 2 halteringen en Schiphol- Parijs Gare du Nord in 
3h01 met 3 halteringen.  


Naast een reguliere IC die overal stopt kan tussen de belangrijkste steden en luchthavens 
ook een Internationale maglevtrein leviteren.


De reistijden zijn dan:
*Schiphol- Amsterdam Zuid, Eelde, Hamburg Hbf, Hamburg Airport Helmut Schmidt 
1h02.
*Schiphol- Den Haag CS- Rotterdam-The Hague Airport – Zaventem Airport- Brussel centraal 00h45.
*Brussel centraal- Parijs Charles de Gaulle airport is 00h34
*Parijs Charles de Gaulle airport – Gard du Nord is 00h07 
*Schiphol- Parijs Charles du Gaulle is 1h20.
*Den Haag CS – Schiphol – Amsterdam Zuid – Berlijn Brandenburg Airport- Berlijn Hbf is 1h45 
*Schiphol – Amsterdam Zuid – Luchthaven Frankfurt – Frankfurt am main is 1h04.


*op basis van de rij karakteristieken van de TransrapidSMT die in Shanghai leviteert tussen 
Longyang Road en Pudong International Airport.
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In de afbeelding hieronder ziet u een totaal plaatje van hoe de IClijnen er uit kunnen ko-
men te zien. Lijn 1 is de Luchthavenlijn en lijn5 de Residentielijn. Deze lijnen zijn het be-
langrijkste om nationaal en internationaal de luchthavens te versterken. In een eerste face 
van de bouw kunnen je de Luchthavenlijn 1 en Residentielijn 5 tussen Rotterdam CS en 
Amsterdam Zuid vermengt worden. Je krijgt dan een tracé kaart zoals de tweede afbeel-
ding laat zien.
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De luchthavens aangesloten op de luchthavenlijn hebben weer ieder hun eigen functie in 
het totale netwerk.


Eelde Airport is een luchthaven voor vooral noordwest, noord, noordoost, oost gaande 
vliegtuigen voor:
Netwerkmaatschappijen
Budgetmaatschappijen
Charters
Zakenluchtvaart naar alle richtingen
General aviation waaronder trainingen
Uitwijkluchthaven zijn voor de overige vier luchthavens aangesloten via de luchthavenlijn. 


Schiphol is de luchthaven voor alle netwerkmaatschappijen naar alle richtingen voor:
De thuisluchthaven van KLM, Transavia, TUI, Easyjet
Luchtvaartmaatschappijen die aangesloten zijn bij het Skyteam.
Budgetmaatschappijen die de KLM en Skyteam luchtvaartmaatschappijen versterken.
Charters
Cargovluchten
Zakenluchtvaart naar  alle richtingen
Beperkte general aviation.
Uitwijkluchthaven zijn voor de overige vier luchthavens aangesloten via de luchthavenlijn.


Rotterdam-The Hague Airport is een luchthaven die vooral noordwest, west, en zuidwest 
georiënteerd is voor: 
Netwerkmaatschappijen
Budgetmaatschappijen
Charters
Zakenluchtvaart naar  alle richtingen
General aviation
Uitwijkluchthaven zijn voor de overige vier luchthavens aangesloten via de luchthavenlijn.


Eindhoven is een gecombineerde burger/militaire luchthaven.
En is voor de burgerluchtvaart vooral zuidwest, zuid en zuidoost georiënteerd voor:
Netwerkmaatschappijen
Budgetmaatschappijen
Charters
Militaire vluchten naar alle richtingen
Zakenvluchten naar alle richtingen
General aviation
Uitwijkluchthaven zijn voor de overige vier luchthavens aangesloten via de luchthavenlijn.


Maastricht- Aachen is een luchthaven die vooral zuid, zuidoost en oost georiënteerd is 
voor:
Netwerkmaatschappijen
Budgetmaatschappijen
Charters,
Cargovluchten in alle richtingen
Zakenvluchten in alle richtingen
General aviation. 
Uitwijkluchthaven zijn voor de overige vier luchthavens aangesloten via de luchthavenlijn.
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Wat nu volgens de stichting moet gebeuren is dat de luchtvaartsector en spoorsector van 
passief naar actief moet gaan.  Zij moeten vanuit een groter perspectief samen werken. 
Regie vanuit de landelijke overheid is noodzakelijk. De luchtvaartsector en spoorsector 
moeten elkaar versterken en daarom moeten ze een gezamenlijke visie uitdragen.


Naast dat alle belanghebbenden in de luchtvaartsector zelf met een gezamenlijke visie 
moeten komen zullen ze ook moeten samen werken met de OV- en spoorsector. Immers de 
burgerluchtvaart behoort tot het grofmazige netwerk van OV en het is op z’n minst vreemd 
dat deze vorm een zeer slechte aansluiting heeft op het overige OV.  De luchtvaartsector, 
OV- en spoorsector kunnen elkaar op deze manier inspireren en elkaar enorm versterken. 


De Luchthavenlijn is in de visie van stichting Freedom of Mobility een Transrapid  09 mag-
neettrein.  De luchthavenlijn is één van de negen intercity lijnen is. Natuurlijk kun je voor 
een intercity verbinding voor een conventionele trein gaan, maar om de operationele kos-
ten te verlagen, de betrouwbaarheid en frequentie te verhogen, reistijden aanzienlijk te 
verminderen en meer mensen dagelijks te bedienen is een magneettrein de enige optie. 
De luchthaven lijn doet alle vijf bestaande luchthavens aan en tevens verschillende grote 
provinciehoofdsteden en grote plaatsen aan. Daarbij is de luchthavenlijn ook geen lijn 
naast het bestaande spoor en OVaanbod van de spoorwegen, maar gaat het de huidige 
conventionele IC vervangen. De luchthaven gaat van Groningen, luchthaven Eelde, Assen, 
Zwolle, Lelystad, Almere centrum, Amsterdam CS, Schiphol, Gouda, Rotterdam-The Hague
Airport, Rotterdam CS, Dordrecht, Breda, Tilburg, Luchthaven Eindhoven, Eindhoven Cen-
traal, Roermond. Maastricht-Aachen Airport naar Maastricht. 
De stad Den Haag is ook aangesloten op Schiphol en Rotterdam- The Hague Airport via 
de residentie ICmaglevlijn.  


De luchthavens


Groningen Airport Eelde
Luchthaven Groningen Airport Eelde ligt tussen de stad Groningen en Assen in de provin-
cie Drenthe. Aan airsite is alles op orde. Echter aan landzijde ontbreekt het aan een groot 
achterland. Daardoor is het voor lijndiensten niet interessant en blijft het een sprokkel-
luchthaven. Immers het aantal mensen die het vliegtuig nemen per jaar is toch zeer laag 
en een luchtvaartmaatschappij moet een groot achterland kunnen bedienen. Het huidige 
luchthaven Groningen Airport Eelde heeft niet de beschikking over een groot achterland. 
Met een aansluiting op de IC maglev luchthavenlijn is er wel een beschikking over een 
groot achterland. Daarmee kan het ook vluchten van Schiphol overnemen zoals budget 
airlines en vliegtuigen die toch richting het noorden vliegen en geen feeder zijn van KLM-
Air France.


Schiphol
Schiphol is een passagiers en vracht luchthaven en is het de thuisbasis van de KLM. Door 
het lijnennet van de KLM heeft Schiphol een groot achterland en kan het als hub functio-
neren voor overstappende passagiers. Echter het heeft ook redelijk goede aansluiting van 
spoor naar het achterland. Het huidige Schiphol komt aan zijn maximaal van het aantal 
vliegbewegingen. Stichting Freedom of Mobility stelt dan ook voor om een aantal vliegbe-
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wegingen van Schiphol te verplaatsen naar de overige bestaande luchthavens. Echter deze 
luchthavens moeten dan wel aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen aan zowel airsite als 
landsite. De IC maglev luchthavenlijn kan hierin voorzien. Omdat de overige vier luchtha-
vens nu zijn aangesloten kunnen ze als uitwijk dienen in geval van weersinvloeden, storing 
of calamiteit.  Reizigers, vracht en personeel kunnen nu sneller naar de andere luchtha-
vens verplaatst worden en hoeft een vliegtuig niet eerst naar Schiphol gevlogen te worden 
wat invloed heeft op o.a. overnachtingen van reizigers. Schiphol zelfs kan kleiner worden 
met minder vliegbewegingen door verspreiden van vliegtuigen en luchtlijnen en een deel 
van de luchtlijnen worden vervangen door de ICmaglev. De Polderbaan kan gesloten wor-
den wat invloed heeft op geluidsbeleving en brandstofverbruik.
 
Luchthaven Rotterdam-The Hague
Een ander OV knooppunt in de eerste fase kan de Luchthaven Rotterdam zijn. Door de 
terminal te verplaatsen naar het noordoosten ter hoogte van de N471 en Bovendijk, kan de 
start/landingsbaan met bijbehorende SID’s en STARS behouden blijven. De  Randstadrail 
krijgt er een nieuw station bij tussen de stations Meijersplein en Rodenrijs. De Randsta-
drail kan dan meteen de luchthaven aandoen. De politieke centrum van Nederland heeft 
dan vanuit het centrum een directe verbinding met de luchthaven. Ook hier zien wij dat de 
luchthaven Rotterdam-The Hague aangesloten zou moeten worden op die zelfde magneet-
treinbaan die ook Eindhoven aandoet. De terminal is dus een ov knooppunt waar naast 
vliegtuigen ook stadsbussen, Randstadrail en een IC maglev hun stationnement hebben.


Luchthaven Eindhoven
Luchthaven Eindhoven is een gedeelde burger- en militaire luchthaven. De terminal van 
luchthaven Eindhoven moet vergroot worden zodat het een OVknooppunt kan worden waar 
de nationale  Interregiotrein, de ICmaglev en lokale bussen hun stationnement hebben.  
Een magneettrein  zal de luchthaven Eindhoven met de stad Eindhoven aan de ene kant en 
aan de andere kant de stad Tilburg en Breda verbinden. Eindhoven is dan een OV knoop-
punt die landelijke en Europese verbindingen met elkaar samenvoegt. Ook zal er een ligh-
trail of BusRapidTransit verbinding komen die de omliggende regio’s met elkaar verbindt.
Een plan om een perron ter hoogte van Acht te plaatsen en dit airport te noemen vind 
Stichting Freedom of Mobility niet geloofwaardig ook al is dit een snel en goedkoop alter-
natief. Immers men komt niet meteen bij de terminal aan.


Maastricht- Aachen Airport.
Maastricht-Aachen is een luchthaven voor passagiers en vracht en moet het concurreren 
met luchthaven Luik.  Ook Maastricht-Aachen heeft een te klein achterland om goed te 
functioneren voor luchtvaartmaatschappijen. Het is zeer lastig te bereiken met OV vanuit 
de Randstad en Noord Brabant. Met de IC maglev luchthavenlijn is het wel veel makkelijker 
en sneller te bereiken en kan het Schiphol ontlasten. 


Vliegveld Lelystad.
In onze visie blijft vliegveld Lelystad in zijn huidige vorm. Het blijft de grootste vliegveld 
voor de kleine luchtvaart en feeder voor de andere velden voor de kleine luchtvaart. Het 
is de kraamkamer voor de luchtvaartsector waar vliegers opgeleid worden, maar ook te 
denken valt om stewards/stewardessen, grondpersoneel en technici daar op te leiden. Wij 
stellen voor om daar faciliteiten voor te maken en tevens het vliegveld te voorzien van een 
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ILS en VOR/DME baken naast de ADF voor trainingsdoeleinden. Naast kraamkamer blijft 
het ook het veld waar  het Aviodrome het publiek verteld over de roemrijke geschiedenis 
van de luchtvaart in Nederland. De discussie waar dan de kleine luchtvaart naar toe moet 
is dan van de baan. 


Vliegveld Twente
Vliegveld Twente was een militaire luchthaven met reizigers voorzieningen. Echter het is 
in de nabijheid van luchthaven Munster Osnabrück en zien we geen kansen voor reizigers 
vervoer. Het veld is zeer geschikt voor de kleine luchtvaart, onderhoud van kleine en gro-
te vliegtuigen, parkeerplaats voor overtollige vliegtuigen en demontage van verschillende 
vliegtuigen in alle maten. Een IC lijn zien we hier dan ook niet komen. Wel een goede OV 
verbinding op regionaal niveau die ook de IC stations Enschede, Hengelo en Oldenzaal 
aandoet. 


De Kooy Den Helder Airport.
Dit was een militaire luchthaven voor de marine. Nu is het vooral voor de offshore en kleine 
luchtvaart. Ook in de toekomst is dat de belangrijkste functie. Een IC lijn zien we hier dan 
ook niet komen. Wel een goede OV verbinding op regionaal vervoer die ook de IC stations 
Alkmaar en Den Helder aandoet.


Landzijdige OV verbindingen.


In de huidige situatie is alleen Schiphol aangesloten op het hoofdrailnetwerk van Neder-
land. De overige vier luchthavens zijn dit niet. Deze zijn in tijd en vanuit de ruimtelijke 
ordening redelijk tot onvoldoende aangesloten op het fijnmazige OV. De vijf luchthavens 
zijn vooral vanuit de auto bedacht. Echter luchthavens zijn OVknooppunten waar zowel het 
hoofdrailnet als het fijnmazige OV op aangesloten moet worden zodat de auto-afhankelijk-
heid afneemt en daarmee de geluid, CO2 en overige milieu aandachtpunten af kan nemen 
en de hoeveelheid groenvoorzieningen toe kan nemen. InterRegiotreinen, urbane metro’s 
op basis van conventionele rails, urbane maglev, monorail of Bus Rapid Transit zijn dan de 
aangewezen middelen.
Inkomsten uit parkeergelden moeten op een andere manier verkregen worden. Te denken 
valt hier ook aan kantoren, winkels en misschien zelfs voor musea of concerten.


Hogesnelheidstrein.
De hogesnelheidstrein is een treinsoort die voor Nederland geen binnenlandse vervoers-
functie heeft. Het moet vele steden voorbij om op snelheid te komen. Een hogesnelheids-
trein heeft een behoorlijke afstand nodig om op snelheid te komen en weer te vertragen 
om tot stilstand te komen. Daarbij moet je ook voor dit soort treinen reserveren. Omdat de 
hogesnelheidsspoorlijn bij de steden die ze wel aandoen weer aansluiten op het conven-
tionele spoor hindert het de binnenlandse IC en stoptreinen. De hogesnelheidstrein is in 
Nederland altijd een internationale trein en daarmee een niche, maar de infra is te duur 
om door een particulier gebouwd dan wel in stand gehouden te worden dat het per defini-
tie een overheidstaak is. Er is dus belastinggeld mee gemoeit. De vraag is of je een niche 
met belastinggeld gefinancierd wil zien. Je betaald ervoor, maar je kunt het niet dagelijks 
gebruiken voor ontmoeting, zaken of werk. 
Schiphol is dan wel indirect aangesloten op een hogesnelheidslijn, maar de Thalys en Eu-
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rostar behoren niet tot het binnenlandse netwerk, maar ook niet tot het netwerk van een 
luchtvaartmaatschappij. 
De luchthavenlijn en residentielijn van de binnenlandse ICmetro  kunnen doorgetrokken 
worden richting Hamburg, Berlijn, Frankfurt, Brussel en Parijs. Daarbij is ondanks alle 
stops de IC maglev in reistijd sneller dan de een hogesnelheidstrein. En de ICmetro is wel 
een trein die door iedereen dagelijks gebruikt kan worden voor de dagelijkse activiteiten. 
Ook fiets, vracht en scootmobielen kunnen makkelijk meegenomen worden. De kwaliteit 
en toepassing van de ICmetro op basis van de Transrapid maglev zijn hoger dan die van een 
hogesnelheidstrein. De hogesnelheidstrein heeft in Nederland dan ook geen funftie meer. 
De hogesnelheidslijn kan dan beter opgebouwd worden naar een goederenlijn die de Am-
sterdamse haven, Schiphol, Aalsmeer kan verbinden met de kijfhoek en de Betuweroute.


Bagage, Cargo containers voor fiets en kleine voertuigen.
De luchthavens zijn en de grote stations kunnen functioneren als distributiecentrum van 
goederen. De ICmaglev is zo ontworpen dat het makkelijk fietscontainers kan meenemen. 
Deze fietscontainers kunnen op de stations makkelijk en snel op fietsen of kleine E voer-
tuigen geplaatst worden om de binnensteden te bevoorraden en vv.
Ook zou bagage makkelijk van stations van en naar de verschillende luchthavens kunnen 
worden vervoert. Dat betekend ook dat je op elk station op de luchthavenlijn en de lijnen 
die direct naar de luchthaven gaan kunt inchecken.


Spreiding van Toerisme.
Door dat de luchthavenlijn verschillende steden aandoet binnen de Randstad en daar bui-
ten en je snel op bestemming kan zijn kan toerisme zich sneller spreiden. Steden en regio’s 
met de bijbehorende bezienswaardigheden kunnen zich nu makkelijker profileren. Andere 
delen van Nederland worden aantrekkelijker anders dan wat de toerist nu snel bezoekt. Er 
is nu een mogelijkheid op een eenvoudige en snelle manier andere delen te zien wat de 
aantrekkelijkheid van Nederland verbeterd en daarmee de kans zich voordoet om nog een 
keer naar Nederland te komen.


Nederlandse maak- en bouwindustrie
Stichting Freedom of Mobility ziet kansen voor de Nederlandse maak- en bouwindustrie. 
Ondanks dat op dit moment Duitsland niets doet met de Transrapid magneettrein heeft 
deze magneettreinen wel een enorme waarde voor de toekomstige mobiliteit in Nederland 
en Europa. De waarde voor de magneettrein wordt wel erkend door China en Japan die 
bezig zijn om zowel highspeed- als lowspeed maglevtreinen  verder te ontwikkelen en te 
implementeren voor dagelijks gebruik. China is vooral verder gegaan met de kennis die ze 
opgedaan hebben met de Transrapid 08 SMT  terwijl Japan vooral bezig is met een eigen 
ontwerp magneettrein die volgens een andere principe leviteert dan de Transrapid.
Omdat China zijn eigen familie magneettreinen aan het ontwikkelen is gaat deze ook 
marktleider worden op wereldniveau. Ondanks dat de magneettrein een Europese uitvin-
ding is uit Engeland en Duitsland doen doet Europa  er niets mee, terwijl er nu antwoorden 
moeten komen op vraagstukken. Deze vraagstukken zijn o.a voor Europa de C02 en andere 
milieuvraagstukken waarbij onder ander afgevraagd wordt of treinen een deel van de lucht-
lijnen kan overnemen. Meer op landelijk niveau zijn er vraagstukken zoals  filevraagstukken 
die niet met extra wegen opgelost kunnen worden en de spoorinfra met de bijbehorende 
treinen die aan hun capaciteit zitten. 
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De magneettrein is in Nederland en Europa een goed antwoord om een aantal luchtlijnen 
verder te vertreinen op basis van de kracht van treinen. Veder kan het in Nederland al goed 
ingezet worden als vervanger van de conventionele IC en hogesnelheidstrein en kan het 
in reistijd zelfs een sterke verbetering zijn ten opzichte van de auto. Zeker als de fiets ook 
meegenomen kan worden. Voor de magneettrein is nieuwe infra nodig naast het conventi-
onele spoor. Daarnaast moeten de bestaande stations in de steden en luchthavens aange-
past worden. Dit betekend heel veel werk voor de bouwindustrie. Ook zien we kansen voor 
de Nederlandse en Duitse maakindustrie om maglev voertuigen voor Nederland, Europa 
en zelfs de wereld te gaan bouwen. Dit zou o.a kunnen door Fokker, Daf, Ebusco, VDL en 
overige bedrijven. Stichting Freedom of Mobility zet dan ook in om de Transrapid 08 en 
Transrapid 09 verder te ontwikkelen samen met Duitsland. 
Daarmee voldoet men ook aan de suggesties die gedaan worden in het Witboek Transport 
2050:


“3.2. Innovatie voor de toekomst-technologie en gedrag.
44 Technologische innovatie kan helpen om sneller en goedkoper een efficiënter en 
duurzamer Europees vervoerssysteem tot stand te brengen door te werken aan drie be-
langrijke factoren: de efficiency van voertuigen dankzij nieuwe motoren, materialen en 
ontwerpen; een schoner energiegebruik dankzij nieuwe brandstoffen en aandrijfsyste-
men; een betere benutting van het netwerk en een veiligere exploitatie dankzij informa-
tie- en communicatiesystemen.
3. De strategie-de nodige maatregelen
3.2. Innovatie voor de toekomst-technologie en gedrag.
44 Technologische innovatie kan helpen om sneller en goedkoper een efficiënter en 
duurzamer Europees vervoerssysteem tot stand te brengen door te werken aan drie be-
langrijke factoren: de efficiency van voertuigen dankzij nieuwe motoren, materialen en 
ontwerpen; een schoner energiegebruik dankzij nieuwe brandstoffen en aandrijfsyste-
men; een betere benutting van het netwerk en een veiligere exploitatie dankzij informa-
tie- en communicatiesystemen.”


Stichting Freedom of Mobility ziet luchthavens niet als een parkeerplaats van auto’s met 
een slurf naar het vliegtuig, maar als een OVknooppunt waar alle vormen van OV bij elkaar 
komen. Echter OV heeft schakels die goed met elkaar moeten samenwerken. Op dit mo-
ment sluiten veel schakels niet goed op elkaar aan en de aansluiting van de luchthavens 
is matig tot onvoldoende. Het is als een klok waar de tandwielen redelijk of niet goed op 
elkaar aansluiten en daarmee niet of een onbetrouwbare tijd aangeeft. En zo een klok 
is waardeloos. De luchtvaart en de bijbehorende luchtvaartnota horen aan te sluiten op 
plannen voor het verbeteren van het OV/ mobiliteitsalliantie. Als luchtvaart als OV te be-
naderen sluit je mensen niet uit en creëert men draaiknoppen om vanuit leefbaarheid en 
andere milieuvraagstukken  beter aan te sluiten op de wensen.  Alleen zo kan de lucht-
vaartnota een succes worden.


Wouter van Gessel
Voorzitter van Stichting Freedom of Mobility 
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Luchtvaart was en is van grote waarde voor Nederland. KLM en Schiphol zijn een twee-een-
heid. Schiphol is poort vanuit Nederland naar de wereld en KLM is naast harde infra ook 
een thuis en vlag die Nederland op de wereldkaart zet. Fokker maakt dan wel geen hele 
vliegtuigen meer van hoge kwaliteit, maar is wel toonaangevend in complexe materialen en 
levert vele componenten van civiele en militaire vliegtuigen. Fokker is toonaangevend in de 
maakindustrie en kan een belangrijke waarde leveren voor een verdere duurzame lucht-
vaart, maar ook voor bijvoorbeeld de spoorsector. 
Was luchtvaart vroeger een elitaire sector, vandaag de dag is het een sector geworden in 
ons dagelijks leven. Dat betekent dat luchtvaartmaatschappijen en luchthavens naast een 
taak ook een verantwoordelijkheid hebben naar de burger. Er moet een balans zijn tussen 
economie en milieu.

Luchtvaart is een van de schakels in het mobiliteitsketen en elke vorm van mobiliteit heeft 
invloed op de andere. De luchtvaartnota kun je dan ook niet vanuit alleen de luchtvaart 
behandelen. Door andere vormen van mobiliteit niet alleen te benoemen en meer te be-
trekken bij de luchtvaart  hebben de beleidsmakers de instrumenten in handen om  veel 
meer te kunnen sturen. Dat kan al een heel ander verhaal geven dat de luchtvaartnota veel 
evenwichtiger maakt richting economie en milieu. De andere vormen van transport komen 
aan echter aan hun grenzen. Zowel op de weg als het spoor. 
De NS verwacht op basis van het “Vervoerplan NS 2019” een groei tussen de 27% en 45%. 
Prorail geeft aan dat de spoorcapaciteit aan zijn grenzen komt. In toekomstbeeld OV 2040 
worden actieplannen voorgesteld. Echter, daarin ontbreekt de bereikbaarheid naar de 
luchthavens.

In de huidige situatie zijn de schakels in het mobiliteitsnetwerk niet goed of ontbreken 
zelfs. De overheid rekent echter wel met de parameters van dit incomplete mechaniek 
waardoor de uitkomsten in principe dus altijd vertekend zijn. Verschillende instanties en 
personen geven dan ook een terechte kritische blik op die parameters en uitkomsten. 

In dit document toetst Stichting Freedom Of Mobility de verbindingen die de huidige 
luchthavens maken met zowel de luchtlijnen als weg- en OV-verbindingen. Achterin dit 
document vindt u aanbevelingen waarmee het mechaniek van luchthavens, luchtlijnen, 
wegtransport en OV samen beter functioneren. De cijfers die er dan uit komen zijn dan 
veel beter uit te leggen naar alle belanghebbenden. En nog belangrijker, het vertrouwen 
terug krijgen. We hebben zinnen en alinea’s uit de luchtvaartnota uitgelicht en geplaatst in 
een groen kader. Daaronder hebben we ons commentaar gegeven. Daarbij kunnen we ook 
verwijzen naar alinea’s of zinnen uit de “Witboek transport 2050” (turquoise) of de nota 
“Advies van het adviescollege Stikstofproblematiek 15 januari 2020” (blauw).

Laat u inspireren en laten we met zijn allen gaan bouwen aan de toekomst vanuit een 
gezamenlijke visie.

Inleiding
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3 Goed verbinden.
3.0 Nederland is ook in 2050 internationaal goed verbonden met de voor Nederland 
belangrijke plekken in de wereld. Zowel Schiphol luchthavens, spoor- en busverbindin-
gen spelen daarin een rol.

Belangrijke beslissingen
De ontwikkeling van regionale luchthavens moet passen binnen de regio’s waarin de 
luchthavens liggen.

3.2 Het verbindingsnetwerk dat luchtvaartmaatschappijen aanbieden vanaf Schiphol is 
groter dan je op basis van de thuismarkt mag verwachten.

Ook de regionale luchthavens dragen bij aan de internationale verbondenheid van 
Nederland. Aandeel is naar 11% gegaan in 2018.

Luchtvaart en overige mobiliteitsvormen zijn samen een eenheid. Invloed uitoefenen op 
het één heeft absoluut invloed op de andere mobiliteitsvormen. De vraag is welke keuzes 
er gemaakt gaan worden. Blijven luchthavens in Nederland parkeergarages of worden het 
multimodale OV knooppunten die goed bereikbaar zijn?

Regio’s in Nederland zijn te klein in inwoners aantallen om zelfstandig vanuit de regio een 
luchtvaartmaatschappij een stabiele vluchtoperatie aan te bieden. Ook reizigers buiten 
de regio gebruiken de lijn- en chartervluchten omdat deze een verbinding is die niet van 
Schiphol of andere luchthaven gaat en/of de vlucht op een bepaalde datum en/of tijd bes-
chikbaar is en/of deze prijstechnisch de beste keuze is.
Door de regionale luchthaven als regionaal te benaderen mis je de kans om vanuit commu-
nicerende vaten samen te werken wat bijvoorbeeld handig is bij een uitwijk. Ook beperk je 
hiermee de kansen om vluchten beter te verdelen zodat lust en last beter verdeeld wordt.

De Kracht van Schiphol en KLM samen is dat ze op deze manier een Hub en Spoke knoop-
punt met de bijbehorende harde infrastructuur aanbieden die grote waarde heeft voor de 
Nederlandse economie. Deze manier door vele landen en luchtvaartmaatschappijen wordt 
nagedaan. Dubai met  Emirates is daar een goed voorbeeld van. Turkije is met Turkisch 
Airlines en het net geopende Istanbul Havalimani Airport op dezelfde manier een netwerk 
aan het opbouwen.  

Nog een reden waarom een regionale luchthaven niet slechts als zodanig bestempeld kan 
worden. Alle inwoners van Nederland en de grensstreken maken gebruik van ook de regio-
nale luchthavens naast Schiphol.
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3.3.1 De luchtvaartindustrie
Vanwege de korte afstanden in Nederland en de uitstekende logistieke faciliteiten is 
Nederland vanuit internationaal perspectief één luchtvaartregio.

3.3.2
Sommige plekken in Nederland worden bezocht door grote aantallen toeristen, wat 
overlast kan geven. De Rijksoverheid zet in op het aantrekken van toeristen met een 
hoge toegevoegde waarde. Het Nederlandse bureau voor Toerisme & Congressen sti-
muleert toeristen minder bekende plekken te bezoeken, en bekende plekken op rustige 
momenten.

3.2.1 Kenmerken luchtvracht.
Schiphol handelt 92% van de luchtvracht in Nederland. De overige 8% handelt Maas-
tricht Aachen Airport af.

Een gegeven waar je gebruik van kan maken. Waar liggen de kansen om ook vracht met het 
achterland te bedienen? Blijf je alleen vasthouden aan vrachtauto’s of gaan Schiphol en 
Maastricht-Aachen ook aangesloten op het Nederlandse goederenvervoer? Zeker met de 
CO2-opgaves zal de trein van meer waarde gaan worden. Schiphol zou via de HSL-Zuid, wat 
nu nog een HogeSnelheidsLlijn, is goed verbonden kunnen worden met de Amsterdamse 
haven, Aalsmeer, de Kijfhoek en de Betuweroute. In de toekomst heeft een conventione-
le hogesnelheidstrein geen waarde meer omdat andere technieken in de harde geleide 
transport een veel beter product leveren. Lees de aanbevelingen van Stichting Freedom of 
Mobility achter in dit document.

Niet alleen vanuit logistieke faciliteiten, maar de eigenschappen en toepassingen van een 
vliegtuig zelf zorgt dat je Nederland als één kleine luchtvaartregio moet zien.

De vraag is dus hoe je makkelijk en in korte tijd vanuit de Nederlandse luchthavens naar 
alle regio’s kan reizen. Het huidige binnenlandse netwerk van wegen zou dit enigszins kun-
nen faciliteren, maar dat komt omdat luchthavens vooral vanuit landzijde vanuit de auto 
wordt benaderd. Echter dit sluit toch onvoldoende aan op de wensen van spreiding. Hier 
liggen kansen voor de spoorwegen en overig OV om spreiding in korte tijd en met gemak 
mogelijk te maken. Naast spreiding kan het spoor/OV ook een antwoord zijn op de Stik-
stofvraagstukken. Lees de aanbevelingen volgens Stichting Freedom of Mobility achter in 
dit document.
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3.4.2
Kleine elektrische vliegtuigen worden momenteel ontworpen en getest. 

3.4.1
In Nederland moet de herziening van het luchtruim (gericht op meer capaciteit, een 
efficiëntere benutting en minder hinder) vanaf 2023 voor verbetering zorgen.

Capaciteit: Stichting Freedom of Mobilty vindt dat de bestaande Nederlandse luchtha-
vens exclusief luchthaven Lelystad al voldoende capaciteit hebben. Je kunt niet onbeperkt 
doorgaan en er moeten keuzes gemaakt worden. Een lijndienst die naar bijvoorbeeld het 
Noorden gaat hoeft niet per definitie vanuit Zuid Nederland te vertrekken. Voorwaarde is 
wel dat de reizigers makkelijk naar Schiphol of naar de Noord gelegen luchthaven kunnen 
gaan om noordwaarts te gaan vliegen. Met de huidige infra van weg en (vooral) spoor/OV 
is dat erg moeilijk. Een efficiëntere benutting is een voorwaarde voor de toekomst van de 
luchtvaart in Nederland. Dit kan alleen als alle bestaande luchthavens met elkaar gaan 
samenwerken en vanuit één regisseur bepaald wordt welke overige lijnvluchten naar wel-
ke richting gaan vliegen vanaf één van de luchthavens anders dan Schiphol. Schiphol is 
met KLM, moederbedrijf Air France KLM en Skyteam de aangewezen luchthaven voor vele 
lijnvluchten. En voor lijnvluchten door andere nationale luchtvaartmaatschappijen naar 
Nederland. Een betere verdeling moet ook zorgen voor minder hinder. Dat het inpassen 
van luchthaven Lelystad met de bijbehorende aan- en afvliegroutes (SID’s en STARs) al 
conflicten geeft met de aan- en afvliegroutes van Schiphol, Eelde en Rotterdam The Hague 
Airport, met de toewijzing van luchtruim voor een bepaalde doelgroep dat het inpassen 
zeer moeizaam is wat ten koste gaat aan veiligheid en efficiëntie van het luchtruim. 

Elektrische vliegtuigen zullen hun energie aan de elektromotoren geven via batterijen. Het 
vliegtuig zal de gehele vlucht het zelfde gewicht dragen, Dit heeft invloed op de efficiëntie 
van het vliegtuig. Ten eerste zijn batterijen gewoon zwaar wat ten koste gaat van de pay-
load. Omdat het vliegtuig veel zwaarder is moeten de constructie van vleugels en romp 
ook zwaarder uitgevoerd worden. Ook moet het landingsgestel veel meer krachten verw-
erken en zal dus zwaarder uitgevoerd moeten worden. Omdat een elektrisch vliegtuig veel 
zwaarder is en lucht alleen maar verplaatst wordt via een propeller heeft het dezelfde ei-
genschappen als een conventionele propellervliegtuig met zuigermotor zonder turbo.  Dat 
heeft invloed op de vlieghoogte en kan het vliegtuig niet boven het weer vliegen. Ook zijn 
er vraagtekens bij de endurance van het vliegtuig. Is het mogelijk dat batterijen onder alle 
vliegcondities dezelfde energie in dezelfde tijd te kunnen leveren en te kunnen voldoen 
aan vliegen van A naar B met eventueel een uitwijk en dan nog energie over hebben voor 
de wettelijke 45 minuten?
Als er een elektrisch vliegtuig komt zit deze in het segment van de kleine luchtvaart en 
kleine drones. Natuurlijk moet men blijven ontwikkelen en testen, maar inzetten op een 
brandstof die als vervanger kan dienen van kerosine met minder schadelijke uitstoot lijkt 
me beter om in te zetten voor de grote luchtvaart waar een trein geen luchtroute kan ver-
vangen. 
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3.4.3 gevolgen schaarste voor netwerk Schiphol.
Door capaciteitsrestricties krijgen nieuwe luchtvaartmaatschappijen moeilijker voet 
aan de grond op Schiphol. Pas wanneer een maatschappij capaciteit op Schiphol 
vrijgeeft, ontstaat ruimte voor nieuwe maatschappijen en nieuwe routes. Bijvoorbeeld 
door vluchten te verplaatsen naar Lelystad Airport of, noodgedwongen, door een faillis-
sement.

Bedrijfsmodellen van luchtvaartmaatschappijen worden meer hybride. Sommige bud-
getmaatschappijen richten zich op transferreizigers en intercontinentale bestemmin-
gen, terwijl dit voorheen vooral door netwerkmaatschappijen werd gedaan. 

3.4.4 Veranderend belang hub-and-spoke
Het hub-and-spoke-model op Schiphol zorgt voor directe verbindingen met een groot 
aantal (intercontinentale) bestemmingen. Veel meer dan op basis van de omvang van 
de Nederlandse markt kan worden verwacht. Ook nieuwe type vliegtuigen maken meer 
directe verbindingen mogelijk. 

Een goede ontwikkeling waarbij netwerkmaatschappijen en budgetmaatschappijen elkaar 
kunnen versterken. Echter budgetmaatschappijen die aansluiting willen hebben op de 
netwerkmaatschappijen betalen wel een prijs die concurrerend  is met de overige feader 
maatschappijen die naar hub- en spoke luchthavens vliegen. Als een bugget maatschap-
pij echt goedkopere tickets wil aanbieden dan zullen de gebruik moeten maken van de 
overige Nederlandse luchthavens. Een voorwaarde is dan wel dat de overige luchthavens 
verbonden zijn met het Nederlandse achterland. Lees ook de aanbevelingen van Stichting 
Freedom of Mobility achter in dit document.

Ook als Lelystad Airport open gaat is er een beperkte capaciteit. Immers vluchten van Lely-
stad hebben invloed op de vluchten van Schiphol. De vraag is of je onbeperkt vluchten kan 
toevoegen of dat er moeten worden afgevraagd of een lijndienst of luchtvaartmaatschappij 
een toegevoegde waarde heeft voor het totale Nederlandse netwerk. Je moet dus kijken 
vanuit alle luchtlijnen van alle Nederlandse luchthavens samen. Ook moet er ruimte blijven 
voor charters en voor niet geplande vluchten van bijvoorbeeld een uitwijk. 

Vooral de kleinere toestellen zoals de Boeing 737 en Airbus 320 hebben een veel groter 
bereik gekregen. Dat betekent ook dat in plaats van één vliegtuig meerdere kleinere vlieg-
tuigen gevuld kunnen worden. De frequentie en daarmee de aantrekkelijkheid van een 
bepaalde route gaat daarmee omhoog. De vraag is ook of bepaalde directe lijnvluchten van 
bepaalde bestemmingen wel naar Schiphol moeten of dat één van overige luchthavens ook 
heel goed kan voldoen.
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3.5 Nederland goed verbonden houden met de wereld
Op een aantal Nederlandse luchthavens komen er voorlopig niet of nauwelijks 
vluchten bij. 

Naar verwachting van de onderzoekers van SEO blijft Air France-KLM voor de mees-
te langeafstand routes afhankelijk van transferpassagiers. Ook zal de maatschappij 
transfermarkten willen blijven bedienen waar hoge opbrengsten per passagier kunnen 
worden behaald.

Schiphol kan op termijn, onder bepaalde voorwaarden, groeien. 

Dat is de kracht van Schiphol en KLM. Deze twee bedrijven zijn een twee-eenheid die el-
kaar altijd versterken en ook nu nog navolging krijgt.

De vraag die gesteld moet worden is waarom er geen vluchten op de deze luchthavens bij 
komen. Een luchtvaartmaatschappij heeft goederen en reizigers nodig voor een gezonde 
bedrijfsvoering. Omdat vliegen niet een dagelijkse vorm van reizen is voor de individu en 
vele mensen überhaupt niet vliegen moet een luchthaven een groot achterland bedienen. 
De regio is te klein om aan deze eis te voldoen. Een Nederlandse luchthaven moet mini-
maal Nederland kunnen bedienen. Dat betekent dat men ook snel en gemakkelijk naar 
deze luchthaven moet kunnen reizen op ook de stille uren. Dit omdat vliegtuigen per dag 
zo efficiënt gebruikt moet kunnen worden. De auto voldoet hier aan, maar niet iedereen 
kan beschikken over een auto of heeft een autorijbewijs. Dit betekend dat er mensen ach-
ter gesteld worden. Een luchthaven is geen parkeergarage voor auto’s, maar een OVknoop-
punt. Hier liggen kansen voor het OV en de landelijke spoorwegen. De luchthavens moeten 
aangesloten worden op het Nationale spoorwegnet. Als je een lijn zo ontwerpt dat alle vijf 
de luchthavens aangedaan worden kan een spoorlijn als een verbinding zorgen die als een 
communicerend vat werkt. Lees ook de aanbevelingen van Stichting Freedom of Mobility 
achter in dit document. 

Het doel moet niet zijn groei, maar het doel is dat Schiphol vluchten moet kunnen facili-
teren voor lijnvluchten, charters, vracht en general aviation, als uitwijkluchthaven en voor 
nood. Er moet een balans zijn tussen economie, wat nodig is voor regio, land en milieu.
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Het Rijk wil verder de bestaande infrastructuur voor het vervoer over de weg en het 
spoor beter benutten. Het vermindert de druk op de schaarse luchthavencapaciteit. 
Regionale luchthavens moeten zich ontwikkelen voor de regio’s waarin ze liggen. Dit 
draagt bij aan de netwerkkwaliteit op de luchthavens.

De nieuwe beschikbare ruimte is een kostbaar goed, en de Rijksoverheid wil dat die zo 
zinvol mogelijk gebruikt wordt voor Nederland.

Nederland is een dichtbevolkt land en een luchthaven is met zijn luchtroutes  en zijn om-
sluitende wegennet dominant aanwezig. Met de beschikbare ruimte moet dus verstandig 
omgegaan worden. Nederland heeft met de vijf luchthavens Schiphol, Eindhoven Airport, 
Rotterdam-The Hague Airport, Maastricht- Aachen airport en Eelde voldoende capaciteit. 
De vraag is hoe je deze luchthavens veel beter met elkaar kan laten samenwerken.  

Het snelwegennet heeft genoeg capaciteit om auto’s te verwerken. Echter bij de toe- en 
afritten is er file vorming. Dit komt niet alleen door de hoeveelheid auto’s, maar door trech-
tervorming naar de stad of regio en de manier waar mensen reageren op de vernauwing. 
Mensen communiceren voornamelijk met lichaam en ogen en kunnen zodoende anticipe-
ren. Het koetswerk van een auto zorgt voor een blokkade waardoor er  een communicatie-
fout ontstaat  tussen de mensen die de auto’s besturen. Verder speelt  menselijk gedrag 
een rol die afhankelijk is van de toestand waar een individu in zit. Er zijn geschreven en 
ongeschreven regels die we met zijn allen op onze eigen manier interpreteren.  De toe- en 
afritten hebben dus een beperkte capaciteit. Meer asfalt betekent eigenlijk dat je het pro-
bleem verschuift.  De luchthavens zijn nu al aangesloten op het wegennet en ondanks dat 
is er geen verbinding met de vijf luchthavens waardoor ze niet kunnen en moeten samen-
werken.  Dit komt voornamelijk door de reistijd tussen de luchthavens die te lang is en op 
bepaalde uren is het bereik ook nog te onbetrouwbaar.
Het huidige spoorwegnet is gebouwd in een tijd dat luchtvaart nog niet bestond. Het hui-
dige spoor wordt gebruikt voor reizigerstreinen(Hogesnelheidstrein, IC en stoptrein) goe-
deren en werktreinen. Doordat de frequenties van het treinaanbod omhoog is gegaan en 
ze allemaal gebruik maken van dezelfde spoorinfra met de bijbehorende stations zijn er 
vele knelpunten ontstaan. Bij onderhoud of ongeval is er een totale infarct waar voor de 
reiziger niet direct een oplossing voor handen is. 
Meer seinen en/of ERTMS (European Rail traffic management System)zijn middelen om 
de capaciteit op het spoor iets te verbeteren naast verdubbeling van bepaalde spoorge-
deeltes. Knelpunten blijven bestaan waardoor de betrouwbaarheid van het huidige spoor 
onder druk blijft bestaan. Verder kunnen gemiddelde snelheden en frequenties niet op-
hoog en biedt geen kansen voor de bereikbaarheid van de luchthavens. Vasthouden aan 
de huidige infra zal de netwerkkwaliteit van de luchthavens niet verbeteren.
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3.5.1 De internationale bereikbaarheid van Nederland is een optelsom van de beschikbare modali-
teiten: door de lucht, via het spoor, over de weg en over het water. De Raad voor de leefomgeving en 
infrastructuur (Rli,2019) adviseert daarom te inventariseren hoeveel en welke verbindingen nodig 
zijn om onze internationale bereikbaarheid te  waarborgen. De opvang en kwaliteit van de benodigde 
luchtvaartnetwerk van Nederland, dat wil zeggen van Schiphol en de regionale luchthavens samen, 
moet daarvan een afgeleide zijn volgens de raad. Het kabinet neemt dit idee over.

Om goed te kunnen inventariseren zijn wel voorwaardes van toepassing. Elk vervoersmid-
del moet wel op de juiste manier gebruikt worden. Verder moeten de luchthavens beter 
met elkaar verbonden worden. De regionale luchthaven voor alleen de regio is dan ook niet 
meer van toepassing.
De vijf luchthavens moeten aansluiten op het nationale spoorwegnet. Ook moet de regio-
nale bereikbaarheid via OV veel beter.  
Om een trein te kunnen te verantwoorden kun je een trein niet één op één vergelijken met 
een vliegtuig. Treinen zijn een vervoersmiddelen voor massatransport en komen door re-
gio’s en zelfs in de stad om reizigers te kunnen bedienen. De spoorinfra kan alleen door 
nationale overheden betaald worden. Het spoorsysteem moet dan ook goed gebruikt wor-
den. Beprijzing mechanieken en/of reserveringen zijn een hindernis om de  trein eenvou-
dig te gebruiken en zijn dan ook niet wenselijk.  De spoorinfra wordt door IC en stoptreinen 
gebruikt op reizigers te vervoeren en door goederentreinen voor het vervoer van goederen. 
Reizigers treinen hebben een nutstaak om Nederland dagelijks draaiende de houden. Een 
internationale trein heeft niet deze nutstaak maar gebruikt wel de spoorinfra en daarmee 
de capaciteit. Een internationale trein zal tussen het hoge frequente binnenlandse trein-
dienst geplaatst moeten worden wat tot conflicten voor de binnenlandse treindienst kan 
leiden. 
Een vliegtuig heeft geen dure infra nodig. De lucht is gratis en een vliegtuig navigeert met 
satelliet navigatie en/of radiobakens. De start- en landingsbaan en de bijbehorende taxi-
banen en platforms zijn ook de kosten niet. Het aantal reizigers dat geruik maakt van een 
luchtlijn zijn met een aantal vliegtuigen van het type Boeing 737 of Airbus 320 makkelijk te 
vervoeren en te weinig voor een hogesnelheidstrein met de bijbehorende infra. Reserve-
ren is noodzakelijk in verband met payload en weight and balance en dat mensen moeten 
zitten.
Wil men een luchtlijn vervangen door een trein dan moet deze trein de snelheid hebben om 
in reistijd van begin tot eindpunt gelijk of beter zijn dan een vliegtuig. 
Moet de spoorinfra zo gemaakt zijn dat men ook de trein voor dagelijks gebruik kan gebrui-
ken zonder reservering en dat de reiziger het kan gebruiken voor alle bestemmingen op de 
tussen gelegen stations. 
Dat de luchthavens door de trein aangedaan kunnen worden. 
Dat luchtreizigers makkelijk kunnen overstappen naar trein of vliegtuig. 
Dat bagage en/of goederen makkelijk overgezet kan worden. 
Dat tickets van het vliegtuig ook gebruikt kunnen worden voor de treinreis. 
Dat de luchtreiziger ook al op de treinstations kan inchecken.
Een hogesnelheidstrein kan niet voldoen aan de eis dat ook de tussengelegen stations 
aangedaan worden in Nederland. Een conventionele IC kan niet het reistijd verschil maken 
dat kan concurreren met het vliegtuig.
Hoe het wel kan leest u in de aanbevelingen van Stichting Freedom of Mobilty achter in dit 
document.
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3.5.4 Verbondenheid regionale luchthavens.
De Rijksoverheid vindt dat de regionale luchthavens (waarvoor IenW bevoegd gezag is) 
zich moeten ontwikkelen voor de regio’s waarin ze liggen.  De belangrijkste lusten en 
lasten van deze luchthavens liggen in de omliggende regio.  

3.5.3 Versteviging van het netwerkkwaliteit
De Rijksoverheid kan direct invloed uitoefenen  op het netwerkkwaliteit door het 
luchtvaartpolitieke beleid,. Bijvoorbeeld door het verlenen van routevergunningen. 
Meer indirect doet het Rijk dit door de opening van Lelystad airport., in combinatie met 
de introductie  van een verkeerverdelingsregel en het verbeteren van de landzijdige 
bereikbaarheid van luchthavens.

De landzijdige bereikbaarheid moet vooral komen van nieuwe OV lijnen op regionaal-, nati-
onaal en zelfs internationaal vervoer. Er is een grote rol weggelegd voor de OV-autoriteiten 
en de spoorwegen in Nederland. Door vooral te investeren in het OV voldoet men ook aan 
de adviezen die in het rapport Advies Luchtvaartsector staan.

“Beïnvloeding van emissies van en naarde luchthavens voor woon- /werkverkeer, passagiers en 
vracht.

Het Adviescollege ziet goede mogelijkheden om door het beperken van emissies van de vervoers-
bewegingen van en naar de luchthaven een bijdrage te leveren aan het verminderen van de NOx- 
emissies die samenhangen met het ontwikkelen van luchthavens. Schiphol geeft aan dat wegver-
keer van en naar de luchthaven 30% van de emissies bedraagt.

Het ontmoedigen van autoverkeer van en naar de luchthavens vraagt om een aanpak op (mini-
maal) nationaal niveau, omdat anders slechts sprake kan zijn van verplaatsingen van emissies (als 
passagiers ervoor te kiezen naar een andere luchthaven te rijden).”

De regio kan en moet zeker profiteren van een luchthaven. Echter, de regio is in Nederland 
te klein en luchtvaart te groot voor de regio. Door vast te houden aan de regiofunctie laat 
men nationaal kansen liggen om efficiëntie-, veiligheids- en milieuvraagstukken aan te 
pakken. De vier regionale luchthavens moeten ook als overloopluchthaven dienen. Daarbij 
moeten de regionale luchthavens wel voldoen aan dezelfde faciliteiten die Schiphol te bie-
den heeft. Dit kan alleen als de vier luchthavens met elkaar en Schiphol verbonden worden 
zodat de luchthavens elkaar in hun rol kunnen versterken. 
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Lelystad Airport vervult daarbij ook de rol van overloopluchthaven van Schiphol, zodat 
daar ruimte vrijkomt voor vluchten die het (inter)continentale netwerk versterken.

Lelystad Airport heeft dan wel een terminal, maar heeft niet alle voorzieningen en faci-
liteiten voor de landzijdige bereikbaarheid zoals Schiphol die wel heeft. Het heeft geen 
spoorverbindingen met een groot achterland en de dienstregeling van bus en trein zijn 
niet aangesloten op de dienstregeling van de eerste en laatste vliegtuigen. Het gemis van 
een aansluiting op hetnationale spoorwegnet zorgt ook dat de luchthaven geen groot ach-
terland kan bedienen in een bepaalde tijd. Alleen maar inzetten op de bereikbaarheid per 
auto zorgt ook niet voor een groot achterland in tijd. En je beperkt mensen die geen geb-
ruik kunnen maken of beschikking hebben van een auto. Een luchthaven is een openbare 
multimodaal knooppunt waar iedereen gebruik van moet kunnen maken. 

Andere redenen waarom Lelystad niet van toegevoegde waarde is, maar een inefficiënt 
blok in de schaarse ruimte is waar de veiligheid aan de grenzen komt zijn:

• Ongunstige ligging vliegveld Lelystad ten opzichte van de (Rand)stad en noorden en oosten van Ned-
erland.

• De SID’s en STAR’s van Schiphol en Eelde moeten veranderd worden.
• De ligging van Natuurgebied Oostvaardersplassen is ongunstig. Het trekt veel vogels aan voor voedsel 

en rust. Tevens liggen de Oostvaardersplassen en vliegveld Lelystad op de routes van trekvogels. 
• Hierdoor is de kans op vogel-aanvaringen is vrij hoog.
• Waar moet de kleine luchtvaart naartoe?
• Waar moeten de vliegers dan opgeleid worden?
• Hele nieuwe infrastructuur en terminals moeten gebouwd worden.
• Naast het verlengen van de baan 05-23 moeten ook de taxibanen  verbreed worden.
• Lelystad heeft zelf geen achterland om te bedienen.
• Nederland heeft met de bestaande 5 luchthavens voldoende capaciteit voor het grofmazige openbaar 

vervoer netwerk dat luchtvaart bedient.
• De andere luchthavens in Nederland nog onder hun rendement zitten en dus nog voldoende capaciteit 

hebben om te groeien.
• Vliegveld Lelystad heeft op dit moment een feeder functie voor de andere kleine vliegvelden, echter bij 

de transformatie van Vliegveld Lelystad naar luchthaven zal deze feeder functie verkleinen wat invloed 
heeft op de inkomsten van andere velden.

• Een enkele beginnende of gevorderde vlieger zal naar een ander veld gaan als de nieuwe thuishaven.
• De andere kleine vliegvelden behalve Hilversum liggen te ver van de Randstad om een alternatief te zijn 

als thuisbasis voor de toekomstige en gevorderde vlieger.
• De toekomstige luchthaven Lelystad krijgt een CTR die aan de ene kant voor veiligheid  zorgt maar aan 

de andere kant weerstand oplevert. Immers er zijn vliegers die een CTR eng vinden.  
• Prijs voor start en landingen op de toekomstige luchthaven zal verhoogd worden.
• Bij de bereikbaarheid van de toekomstige luchthaven Lelystad kijkt men vanuit het perspectief van de 

auto en niet vanuit het OV. Het OV kan zich bij de uitbreiding niet sterk verbeteren.
• Molens die nu in de polder staan zijn een grote hindernis vanwege hun hoogte.
• Molens hebben een generator die een elektrisch veld opwekt. Dit veld werkt verstorend voor navi-

gatie-apparatuur.
• Dronten en Almere liggen in de aanvliegroutes.

De overige vier luchthavens hebben dit ook niet, maar aan airsite is daar wel alles op orde 
en aan landzijde zitten ze in een geografische positie dat ze wel op termijn aangesloten 
kunnen worden op het nationale spoorwegnet. Het spoorwegnet moet toch op de schop 
om te voldoen aan de eisen van deze tijd in waardes van frequenties, hogere gemiddelde 
snelheden, betrouwbaarheid en 24/7 beschikbaar zijn voor de reiziger.
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Ongeveer 70% van de vluchten vanaf Schiphol heeft een Europese bestemming. De 
trein kan volgens onderzoek van het KiM (2018b) in 2030 tussen 1,9 en 3,7 miljoen 
vliegreizen vervangen op de belangrijkste bestemmingen tot 800km vanaf Schiphol. 
Dan moet de reistijd, frequentie, prijs en comfort wel verbeteren.

3.6. Grondvervoer als alternatief voor korte vluchten.
Door alternatieve vervoersmiddelen voor de korte afstand aantrekkelijk te maken, wil 
het Rijk ruimte maken voor langeafstandsvluchten op Schiphol.

Alternatieve vervoersmiddelen gebruiken voor korte vluchten is een optie die zeker mogelijk 
is, maar wel onder voorwaarden. Een trein en bus hebben in de mobiliteit dezelfde functie, 
namelijk vervoer van mensen en/of goederen. Alleen in het totaal aanbod van vervoersmid-
delen kun je vliegtuigen, treinen en bussen niet als hetzelfde benaderen en behandelen. 
Elke vorm van vervoer heeft zijn voor-/en nadelen en elke vorm heeft zijn beste toepassing. 
Een trein is een massavervoersmiddel die infra heeft die alleen door treinvoertuigen ge-
bruikt kan worden. Infra die alleen door de belastingbetaler betaald kan worden. De trein 
heeft dan ook een maatschappelijke taak en mensen kunnen het dagelijks gebruiken. Re-
serveren en prijsmechanismes hebben een remmende werking op het gebruik wat voor 
een trein niet wenselijk is. Daarbij hebben internationale treinreizen geen taak, maar is het 
een niche. Omdat een internationale trein of hogesnelheidstrein ook deels gebruik maakt 
van de binnenlandse spoorinfra kunnen of zorgen deze treinen voor hinder. Nachttreinen 
rijden in de nachtelijke uren wanneer er weinig tot geen treinverkeer is, maar wel onder-
houd gepleegd wordt. Omrijden zal onvermijdelijk zijn, maar de reistijd van een nachttrein 
moet weer niet te kort zijn in verband met de nachtrust.
Een vliegtuig heeft geen massa mensen nodig voor een luchtlijn. De frequenties op een 
luchtlijn kunnen variëren van enkele vluchten per dag tot één vlucht in de week. 
Reserveren is noodzakelijk in verband met weight and balance  en stoelbezetting. De infra 
is beperkt tot satellieten, radiobakens en een stuk asfalt en een stuk grond wat niet ge-
bruikt kan worden in verband met lawaaicontouren van klimmende en naderende 
vliegtuigen.
De bus kan gebruik maken van de infra die ook gebruikt kan worden voor personen- en 
vrachtverkeer. Alleen de bus heeft voor internationale reizen een hele andere comfort-
waarde en zijn de snelheden van dien aard dat de reistijd vele uren zijn.

Het huidige nationale en internationale spoorwegnet kan hier niet voor zorgen. Een con-
ventionele hogesnelheidstrein kan reistijden iets verbeteren, maar zijn eigenschappen 
maken het nog geen vervanger voor het vliegtuig. Hoe het wel kan leest u in de aanbeve-
lingen van Stichting Freedom of Mobilty achter in dit document.
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Het terughalen van de nachttrein naar Nederland draagt ook bij aan het stimuleren van 
grondvervoer als alternatief voor luchtvaart.

Het actieplan Air/Rail is onder meer gericht op het beter benutten van de bestaande 
spoorinfrastructuur. 

London springt er uit wat betreft het aantal vliegreizen per jaar. De snelle trein naar 
London kan een groot aantal vliegreizen vervangen door de reistijd aanzienlijk te ver-
korten en meer vertrekmogelijkheden te bieden.

De vraag is hoeveel mensen ook daadwerkelijk de eindbestemming London hebben. Ook 
London Heathrow is een Hub. Ook Britisch Airways is een netwerkmaatschappij die graag 
zijn vliegtuigen vult voor de lange afstanden. Kan de huidige hogesnelheidstrein deze func-
tie vervullen? Veel zaken reizen gaan naar London City. Deze reizigers zijn niet twee uur van 
te voren op Schiphol. Deze reizigers zijn al ingecheckt en gaan direct naar de gate waar 
het vliegtuig staat. Met een Privium abonnement  kan de reizigers in zeer korte tijd langs 
de grenscontrole en security check. In reistijd kan de hogesnelheidstrein niet concurreren 
met het vliegtuig. De Eurostar hogesnelheidstrein rijdt Schiphol voorbij en kan dus geen 
overstappende reizigers meenemen en stopt ook niet op London Heathrow om daar de 
vliegtuigen te vullen. 

Voor een deel van de reizigers kan de nachttrein een uitkomst zijn. De nachttrein is echter 
geen alternatief voor het vliegtuig als we ook kijken naar de belangen van een luchtvaart-
maatschappij.

Elk land heeft spoorinfra die gebruikt word5 door treinmaatschappijen met een eigen 
dienstregeling. De infra wordt in elk land anders gebruikt en in sommige landen laat de 
dienstregeling nog voldoende treinen toe. In Nederland zit de capaciteit van het spoor al 
tegen grenzen aan en kunnen hogesnelheidstreinen of internationale treinen niet zomaar 
meer ingepast worden zonder aanpassingen in de infra. 
Investeren in nieuwe infra betekent ook kansen creëren voor de spoor- en luchtvaart-
sector, alsmede voor de maakindustrie in Nederland.  
Treinen met een lineaire elektromotor zijn klaar om op grote schaal in gezet te worden en 
kunnen binnen Nederland zowel de spoorsector als de luchtvaartsector sterk verbeteren. 
Daarbij kan het in korte tijd meer steden aan doen en kan de reiziger er ook zonder reser-
vering dagelijks gebruik van maken.
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Het actieplan Air/Rail is onder meer gericht op het beter benutten van de bestaande 
spoorinfrastructuur. 

Bij de aanleg van nieuwe infrastructuur spelen de infrastructuurkosten door de over-
heid en de externe kosten mee in de overweging.

Elk land heeft spoorinfra die gebruikt worden door treinmaatschappijen met een eigen 
dienstregeling. De infra wordt in elk land anders gebruikt en in sommige landen laat de 
dienstregeling nog voldoende treinen toe. In Nederland zit de capaciteit van het spoor al 
tegen grenzen aan en kunnen hogesnelheidstreinen of internationale treinen niet zomaar 
meer ingepast worden zonder aanpassingen in de infra. Investeren in nieuwe infra bete-
kend ook kansen creëren voor de spoor- en luchtvaartsector, maar ook de maakindustrie 
in Nederland.  Treinen met een lineaire elektromotor zijn klaar om op grote schaal ingezet 
te worden en kunnen binnen Nederland zowel de spoorsector als de luchtvaartsector sterk 
verbeteren. Daarbij kan het in korte tijd meer steden aan doen en kan de reiziger er zonder 
reservering dagelijks gebruik van maken.

De vraag is welke vorm van geleidetransport zowel in reistijd kan concurreren met het 
vliegtuig of zelfs een lijnvlucht kan overnemen, maar ook voor dagelijks gebruik gebruikt 
kan worden voor de binnenlandse reiziger die ook kan opstappen en een bestemming 
heeft op een van de tussen gelegen stations. Alleen dan kun je dure infra met belasting-
geld financieren en verantwoorden naar de belastingbetaler.
Een conventionele hogesnelheidstrein heeft eigen infra nodig en moet vele steden, en 
daarmee potentiële reizigers, voorbijrijden. Daarbij zal de hogesnelheidstrein zich bij de 
stations vermengen met overig treinverkeer, waarbij het de treinpaden van binnenlandse 
treinen moet bezetten. 
Een elektrische trein met een lineaire elektromotor (Maglev) is wel in staat om in reistijd 
te concurreren met het vliegtuig en zelfs een lijnvlucht over te nemen. Bovendien kan een 
Maglev  ook nog de tussengelegen stations aandoen zonder reistijdverlies, zodat er meer 
mensen gebruik van kunnen maken.

Voorbeeld:  
*Schiphol – Centrum Berlijn kan in 2h40m inclusief 15 halteringen in de vijftien tussenge-
legen steden.
*Schiphol – Centrum Hamburg kan in 2h 00 inclusief 12 halteringen
*Schiphol – Centrum Frankfurt kan in 1h11 inclusief 5 halteringen
*Schiphol – Centrum Brussel kan in 1h10  inclusief 11 halteringen. De Thalys doet het in 
1h40 inclusief 

*op basis van de rij karakteristieken van de TransrapidSMT die in Shanghai leviteert tussen Longyang Road en Pudong 

International Airport.
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5 Duurzame luchtvaart.
5.2.3 Aanvullende maatregelen
Nederland wil in 2030 horen bij de internationale koplopers op het gebied van hybride 
elektrisch vliegen. De Nederlandse kennisinfrastructuur en maakindustrie kunnen zo 
bijdragen aan de nieuwe vliegtuigconcepten met  verbeterde aerodynamische eigen-
schappen, materialen, componenten, aandrijflijnen en energieopslag.

6 Capaciteit en capaciteitsverdeling.
6.0 Van ongeclausuleerde groei van de luchtvaart kan niet langer sprake zijn. De Rijks-
overheid gaat sturen via heldere randvoorwaarden voor groei vanuit publieke belangen. 

De luchtvaart is een sector die van nature constant bezig is met het vernieuwen en ver-
beteren van vliegtuigen en toebehoren. De sector heeft immers baat bij elke gram dat het 
minder hoeft mee te nemen aan vliegtuiggewicht wat ten koste gaat van de payload. Ook 
heeft het baat bij elke vorm van brandstof die per gewicht meer energie kan geven. De sec-
tor heeft er ook direct baat bij als het vliegtuig minder geluid of fijnstof genereert. 

Als er elektrische of hybride vliegtuigen komen dan zal het door hun eigenschappen in de 
kleine luchtvaart zijn. Ook dat is een industrie waar kennis en kunde is te halen. Echter, 
Nederland zou ook moeten inzetten op brandstoffen die kerosine op eigenschappen sterk 
kan verbeteren. Waar Nederland een hele grote rol kan spelen is ook de spoorwegen. Mag-
lev treinen horen net als vliegtuigen zeer licht te zijn om zo min mogelijk energie te eisen. 

Ook de bouw van infra verreist kennis en innovatie. Daar kan de Nederlandse maak- en 
bouwindustrie een koppositie pakken. Nu is China leidend aan het worden. 

Het Witboek Transport 2050 zegt hier ook over:

Nieuwe voertuig- en verkeersbeheertechnologieën zijn essentieel om de uitstoot in de EU en de 
rest van de wereld terug te dringen. De race naar duurzame mobiliteit wordt op wereldschaal ge-
lopen. Uitstel en een te voorzichtige invoering van nieuwe technologieën kan een onomkeerbare 
terugval van de Europese vervoersindustrie teweegbrengen.

Talrijke Europese bedrijven zijn wereldleider op het gebied van infrastructuur, logistiek, verkeers-
beheersystemen en de bouw van vervoersuitrusting, maar nu andere regio’s in de wereld enorme 
programma’s opzetten om hun vervoer te moderniseren en te investeren in infrastructuur, is het 
essentieel dat het Europees vervoer zich blijft ontwikkelen en investeert om zijn concurrentiepo-
sitie te handhaven.

Het is belangrijk dat er regie gevoerd gaat worden. Regie kan je alleen voeren als er kennis 
en visie is. Niet alleen van luchtvaart, maar alle disciplines van mobiliteit zijn noodzakelijk 
om een evenwichtig te kunnen sturen. Groei moet niet het doel zijn, vluchten faciliteren 
is dat wel, maar daar zitten wel voorwaardes aan of het een verbetering is voor KLM, de 
Nederlandse economie waaronder de vrijetijdsindustrie, diensten- en handelsindustrie  en 
bereikbaarheid met een evenwicht naar het milieu.



17

Om ervoor te zorgen dat Nederland internationaal bereikbaar blijft, zijn investeringen 
nodig in de luchthavens en het wegen- en spoornet.

Door herindeling kan het luchtruim efficiënter worden voor commercieel en militair 
luchtverkeer, hulpdiensten en kleine luchtvaart.

Investeren in spoor is belangrijker dan investeren in wegen. Bredere snelwegen zullen ca-
paciteitsproblemen bij de toe- en afritten niet verbeteren. Daarbij worden files bij de ver-
nauwingen niet alleen veroorzaakt door de hoeveelheid auto’s, maar vooral door gedrag, 
communicatie en interpretatie van geschreven en ongeschreven regels. Spoor is een vorm 
van geleide transport kun je gedrag, miscommunicatie en ongeschreven regels veel mak-
kelijker elimineren en is spoor een beste vervoerssysteem voor massa transport. Dat geldt 
voor mensen en/ of goederen. Met spoor kun je reistijden tussen de grote steden en lucht-
havens veel kleiner maken. Meer nog dan met de auto. Elke vorm van geleide transport 
heeft zijn beste toepassing. Rail-wiel kun je het beste toepassen voor urbane metro’s, stop-
trein en goederentreinen. Rail-wiel kan ook toegepast worden voor hogesnelheden, maar 
kent wel grenzen en vereist veel aandacht. Veel beter is om maglev techniek toe te passen 
voor IC treinen tussen de luchthavens, grote steden en provinciehoofdsteden. Met maglev-
techniek kun je reistijden met een factor twee tot vijf verminderen en zijn operationele kos-
ten veel lager dan conventionele treinen. Ook heeft het weer minder invloed op de operatie.

Het Nederlandse luchtruim is zeer goed gevuld voor de verschillende toepassingen. Een 
CTR bijplaatsen ten behoeve van luchthaven Lelystad is de grenzen verder opzoeken. 
Luchtruim bijplaatsen gaat in nederland altijd ten koste van ander luchtruim. Daarbij wor-
den luchtkaarten ook onduidelijker en komt de veiligheid in het geding.  In de schaarse 
ruimte een luchtruim bijplaatsen heeft ook invloed op de bestaande Standaard Instrument 
Departure-routes en standaard Arrival-routes van de overige luchthavens. Ook op grondni-
veau zijn er meer beperkingen betreffende hoogbouw en natuur.  
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Er is meer regie op de inzet van regionale luchthavens, zodat ze meer aanvullend op 
elkaar benut worden op een manier die aansluit bij de behoefte vanuit de regio.

Belangrijke beslissingen
1. Het Rijk werkt (in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, ruimte en Transport, 
MIRT) met Schiphol, de spoorsector en decentrale overheden aan een investerings-
strategie voor de lucht- en landzijdige infrastructuur van de luchthaven op de lange 

2 Er komt voorlopig geen aanvullend onderzoek naar een luchthaven in zee. Het Rijk 
stelt randvoorwaarden waar eerst voldaan aan moet worden.

3 Het huidige banenstelsel van Schiphol wordt optimaal benut.

Regie is een vereiste om luchthavens samen te laten werken. Niet alleen de luchthavens 
moeten samenwerken, maar ook de spoorwegen waaronder NS en Prorail moeten er bij 
betrokken worden om als eenheid te kunnen functioneren. De vijf bestaande luchthavens 
moeten ook onderling verbonden gaan worden. Stichting Freedom of Mobility stelt dan ook 
de Luchthavenlijn voor. Hierover leest u meer in de aanbevelingen achter in dit document.

Dat betekent niet alleen samenwerken, maar vooral een gezamelijke visie hebben die van-
uit één regisseur verder uitgewerkt wordt. Ook moet men niet uitgaan van de gelden die 
men nu beschibaar heeft, maar vooral eerst kijken naar het totale netwerk en vanuit daar 
stapje voor stapje investeren. Dus nooit vanuit project basis kijken.

Nederland heeft met vijf luchthavens meer dan voldoende capaciteit. Alleen ze moeten 
wel meer met elkaar samenwerken. Dit kan alleen als ze ook direct met elkaar verbonden 
zijn. Wat wel een aandachtspunt is dat regio’s, provincies en steden niet gaan bouwen op 
plekken waar overlast van vliegtuigen (te verwachten) is. Of regio’s moeten bewoners tijdig 
informeren.

Het banenstelsel is teveel uitgestrekt. De Polderbaan ligt te ver van de terminal en vlieg-
tuigen moet tussen de 20 en 30 minuten taxiën met een motorvermogen wat een zeer 
slecht rendement heeft. Dit heeft dan gevolgen voor geluidsoverlast en uitstoot van fijn- 
en stikstof. Een taxibot kan een oplossing zijn, maar ook hier geldt dat een taxibot energie 
gebruikt waarbij afgevraagd kan worden of de luchthaven niet beter ingedeeld kan worden. 
De afdruk van Schiphol is met zijn zes banen ook zeer ruim en beperkt de schaarse grond-
gebruik. Door de overige vier luchthavens met elkaar en Schiphol te verbinden zorgt men 
dat de luchthavens veel beter benut kunnen worden en Schiphol zelfs kleiner kan worden.
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6.2 Brede investeringsstrategie Schiphol
Aanvullende investeringen zijn nodig vanwege de toenemende vraag naar luchtvaart 
en op Schiphol bereikbaar te houden via het spoor en over de weg.  Schiphol is daarbij 
verantwoordelijk voor voldoende terminalcapaciteit, de overheden voor de landzijdige 
ontsluiting, en de OV-sector voor goede en betrouwbare vervoersverbindingen.
De strategie richt zich op drie onderdelen, waarbij elke partij zijn eigen verantwoorde-
lijkheden heeft.

6.2.1 Ontsluiting multimodale knoop
De reizigersgroei heeft ook invloed op de bereikbaarheid van Schiphol. Het verbeteren 
van de aansluiting tussen internationaal spoor en luchtvaart vraagt om aanvullende 
maatregelen in het station Schiphol en het verdere spoornetwerk.
Nieuw of aangepast station Schiphol.

Alle partijen hebben een verantwoordelijkheid, maar er moet wel vanuit één visie gebouwd 
en uitgevoerd worden. Er is dus een instantie nodig die de eindverantwoording heeft. Een 
regisseur met kennis van zaken van de verschillende diciplines.

Nieuw of aangepast station Schiphol. Het huidige spoorstation en het bovenliggende 
busstation moeten zo gemaakt worden dat ook nieuwe modaliteiten zoals een maglevtrein 
en urbane metro’s kunnen aansluiten. Men moet makkelijk en in korte tijd en weinig loop-
afstand tot de verschillende modaliteiten komen. 
Doorgetrokken Noord-Zuidlijn. De Metropool regio Amsterdam had met de Amstelveense 
sneltram een mooie kans om de Noord-Zuidlijn via Westwijk door te trekken naar Schip-
hol Oost, P40 en Schiphol Centrum. Helaas is deze lijn gedegradeerd van sneltram naar 
stadstram in de richting Uithoorn. Een metrolijn aanleggen langs een snelweg is misschien 
goedkoop, maar daar rijdt al een conventionele stoptrein. 
Een urbane metro hoort buitengebieden, stadsdelen en stadscentra met elkaar te verbin-
den van OV knooppunt naar OV knooppunt en niet voorbij te rijden. 
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6.2.3 Banenstelsel Schiphol en ruimtelijke reservering parallelle Kaagbaan. 

Het banenstelsel is teveel uitgestrekt. De Polderbaan ligt te ver van de terminal en vliegtui-
gen moet tussen de 20 en 30 minuten taxiën met een motorvermogen wat een zeer slecht 
rendement heeft. Dit heeft dan gevolgen voor geluidsoverlast en uitstoot van fijnstof en 
stikstof. 
Een taxibot kan een oplossing zijn, maar ook hier geldt dat een taxibot energie gebruikt 
waarbij afgevraagd kan worden of de luchthaven niet beter ingedeeld kan worden. De af-
druk van Schiphol is met zijn zes banen ook zeer ruim en beperkt het schaarse grondge-
bruik. Door de overige vier luchthavens met elkaar en Schiphol te verbinden zorgt men dat 
de luchthavens veel beter benut kunnen worden en Schiphol zelfs kleiner kan worden. Een 
parallele Kaagbaan zorgt ook weer voor een grotere footprint van Schiphol en de bijbe-
horende SID,s en STAR’s komen weer in conflict met andere SID’s en STAR’s van andere 
banen en/ of andere luchthavens. En het luchtruim is al schaars in Nederland waardoor er 
ook meer conflicten kunnen ontstaan.

Aanvullende capaciteit spoor. Het huidige spoor zit aan zijn capaciteit. Daarbij is het hui-
dige spoor een compromis voor stop- en IC treinen. Stoptreinen moeten de tussengelegen 
stations aandoen waar de IC alleen de grote steden en knooppunten moet aan doen. IC en 
stoptreinen hinderen elkaar als gemiddelde snelheden van de IC omhoog gaan en/ of fre-
quenties verhoogt worden. Bij een calamiteit of onderhoud is er een totale verstoring wat 
uiteindelijk met bussen opgelost moet worden. De kwaliteit gaat dan in comfort en reistijd 
enorm achteruit. De dienstregeling is met huidige spoor complex en redelijk betrouwbaar.
Stichting Freedom of Mobility stelt voor om spoor het te ontvlechten. Het conventionele 
huidige spoor is er voor de InterRegio stoptrein en goederentreinen en de IC gaat via een 
geheel nieuw netwerk verzorgt door een magneettrein. Beide soorten treinen gaan over 
zelfvoorzienende eigen corridors. Alleen zo kan de Interregionale stoptrein en de IC elkaar 
versterken. Kan de frequentie van treinvoertuigen ophoog en de reistijd tussen de IC sta-
tion met een factor twee tot vijf omlaag. Bij een verstoring is er geen infarct en heeft de 
reiziger direct een alternatief.
Doordat je voor de IC een geheel nieuw netwerk gaat aanleggen zijn er kansen om de lucht-
havens met elkaar te verbinden en zijn er kansen voor de Nederlandse maak- en bouwin-
dustrie. Deze kunnen weer leidend zijn voor de industrie in Europa.
De magneettrein op basis van de Transrapid 09 gaat in de visie van stichting Freedom of 
Mobility de coventionele IC vervangen. Omdat de reistijden ook richting het eindstation 
beter is dan van de hogesnelheidstrein gaat de magneettrein ook de hogesnelheidstrein 
vervangen. De Thalys, Eurostar en ICE hebben voor Nederland geen waarde meer.
De HSL Zuid kan een waarde hebben voor goederen treinen. De HSL Zuid verbindt dan de 
Amsterdamse haven, Schiphol, De Aalsmeerse bloemenveiling met de Rotterdamse haven, 
De Kijfhoek en de Betuweroute. 
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6.4 Functie van regionale luchthavens en hun onderlinge samenhang
Reizigers , zo blijkt uit onderzoek(KiM,2018a), vertrekken graag van een luchthaven die 
dichtbij ligt. Regionale luchthavens zijn, met uitzondering van Lelystad Airport die als 
overloopluchthaven fungeert, daarmee belangrijk voor de bereikbaarheid van regio’s. 
regionale luchthavens moeten zich ontwikkelen in lijn met de regio’s waarin ze liggen.

Betrokkenheid van regionale overheden en belanghebbenden bij de ontwikkeling van 
de luchthavens is onmisbaar.

De regionale luchthavens willen samen met Schiphol intensiever samenwerken en plei-
ten voor een systeem benadering. Het Rijk is voorstander daarvan en wil hierin meer 
regie in voeren op samenwerking en kennisdeling. Met een systeembenadering kunnen 
de luchthavens de beschikbare capaciteit optimaal benutten. Daarbij moet aandacht 
zijn voor elkaarskansen en specialismen. 

Lelystad Airport heeft dan wel een terminal, maar heeft niet alle voorzieningen en faci-
liteiten voor de landzijdige bereikbaarheid zoals Schiphol die wel heeft. Het heeft geen 
spoorverbindingen met een groot achterland en de dienstregeling van bus en trein zijn 
niet aangesloten op de dienstregeling van de eerste en laatste vliegtuigen. Het gemis van 
een aansluiting op het nationale spoorwegnet zorgt ook dat de luchthaven geen groot ach-
terland kan bedienen in een bepaalde tijd. Alleen maar inzetten op de bereikbaarheid per 
auto zorgt ook niet voor een groot achterland in tijd. En je beperkt mensen die geen gebruik 
kunnen maken of beschikking hebben van een auto. Een luchthaven is een openbare mul-
timodaal knooppunt waar iedereen gebruik van moet kunnen maken. 
Juist de overige vier luchthavens kunnen ook als overloop dienen voor Schiphol mits lucht-
havens met elkaar zijn aangesloten en alle gelijkwaardig benaderd worden vanuit een nati-
onaal perspectief. Door de luchthavens met elkaar te verbinden kunnen worden de lucht-
havens en de bijbehorende luchtruim veel efficienter ingericht.  De luchtreiziger kan 24/7 
makkelijk naar elke luchthaven toe vanuit elke regio. 

We adviseren als Stichting Freedom of Mobility dat er een instantie komt die vanuit visie 
de regie neemt. Deze instantie heeft het totale overzicht. De lokale overheden hebben in-
zicht in de lokale situatie en moeten advies geven over de wensen die zij hebben.

Een systeem benadering is een eis. Hoe het kan leest u in de aanbevelingen van 
Stichting Freedom of Mobilty achter in dit document.



22

Het Rijk wil geen luchthavensysteem waarbij twee of meer luchthavens de luchtverbin-
dingen van eenzelfde stad of agglomeratie verzorgen.

Het Rijk vind het ook niet wenselijk of nodig om regionale luchthavens in één holding 
samen te brengen. 

Duurzaamheid
De Rijksoverheid wil de grondgebonden activiteiten op regionale luchthavens in 2030 
emissieloos zijn. Elektrisch taxiën moet een standaardprocedure zijn.

Versterken regionale inbedding.
Verbeteren van de regionale landzijdige bereikbaarheid
Afstemmen verbindingsnetwerk op de regionale behoefte.

Hoe het wel kan leest u in de aanbevelingen van Stichting Freedom of Mobilty achter in 
dit document.

Wil je samenwerken en zorgen dat alles op elkaar aansluit, dan is er een instantie nodig  
die een totaal overzicht heeft.

Niet alleen elektrische taxiën, maar vooral investeren in de landzijdige bereikbaarheid met 
OV.

De regionale verbindingen van en naar de luchthavens in Nederland moet sterk verbeterd 
worden. Daarbij adviseert Stichting Freedom of Mobility dat ook regionale OV-lijnen van 
een OV-knooppunt naar OV-knooppunt gaan. Dit om de lijn in beide richtingen sterk te 
maken en zwakke delen van de lijn mee kunnen doen met de sterke delen van de lijn. 
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Aandachtspunt is ten slotte de levensvatbaarheid van de luchthavens. Met name voor 
Eelde en Maastricht Aachen geldt dat de provincies flink geïnvesteerd hebben in het 
overeind houden van de luchthavens. Het Rijk ziet de luchthavens als zelfstandige 
ondernemingen en levert daarom geen financiële bijdrages. 

6.5.1 keuzes indeling luchtruim
Bij de herziening van het luchtruim geldt een toetsingskader. De toetsingscriteria 
betreffen onder meer:
Geluid, emissies, natuur, efficiëntie, capaciteit, ruimtebeslag op de grond.

Er is misschien wel geïnvesteerd, maar niet op een manier waarop de luchthaven een 
luchtvaartmaatschappij kan versterken. Luchtvaartmaatschappijen hebben reizigers en/
of goederen nodig voor een stabiele vluchtuitvoering. Als het gegeven is dat maar 58% van 
de mensen in Nederland één of twee keer per jaar vliegen dan moet een maatschappij uit 
een groot achterland  zijn reizigers vandaan halen. Dat kan alleen als een luchthaven een 
groot achterland heeft. Dit kan door een netwerk te hebben aan airsite zoals KLM dat heeft 
en/of aan landzijde de verbindingen in reistijd heel erg goed is. Eelde Airport heeft geen 
van beide en kan daarom ook niet functioneren. Dat geldt ook voor de overige luchthavens 
in Nederland alleen in iets mindere mate. Investeren in een groot achterland is echter wel 
een voorwaarde. De spoorsector heeft daar een belang-
rijke rol in. 

Het Nederlandse luchtruim is zeer goed gevuld voor de verschillende toepassingen. Een 
CTR bijplaatsen ten behoeve van luchthaven Lelystad is de grenzen verder opzoeken. 
Luchtruim bijplaatsen gaat in Nederland altijd ten koste van ander luchtruim. 
Daarbij worden luchtkaarten ook onduidelijker en komt de veiligheid in het geding. In de 
schaarse ruimte een luchtruim bijplaatsen heeft ook invloed op de bestaande Standaard 
Instrument Departure routes en standaard Arrival routes van de overige luchthavens. Ook 
op grondniveau zijn er meer beperkingen betreffende hoogbouw en natuur.  
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7 Innovatie.
7.0 Luchtvaart staat niet los van andere vormen van mobiliteit. In de toekomst komen 
mogelijk nieuwe vormen van transport, zoals hyperloopverbindingen. Innovatie biedt 
kansen voor de Nederlandse (luchtvaart)industrie en werkgelegenheid.

Hyperloop is een idee dat al begin twintigste eeuw al werd genoemd. Technisch zul je een 
capsule wel door een bijna vacuümbuis kunnen verplaatsen. Echter, om mensen veilig te 
vervoeren zijn er eisen van brandveiligheid en evacuatie. Ook moeten buizen onderhouden 
worden. Dit betekent dat de buis ook onder druk moet kunnen komen. Het gehele traject 
heeft dan luchtsluizen en de bijbehorende ventilatoren nodig. Deze ventilatoren en lucht-
sluizen heb je ook nodig bij de stations. De capsule is een vliegtuigromp zonder vleugels 
die constant drukverschillen moet doorstaan. Daarbij heeft het waarschijnlijk geen ramen, 
maar beeldschermen kunnen ook niet in verband met verwachte duizeligheid bij de inzit-
tenden. Beeld en beweging zullen nooit synchroon lopen. Veder heb je ook zuurstof mas-
kers nodig. Bij brand kan niemand ontsnappen.
De capsules zijn klein en kunnen niet meer dan 30 personen vervoeren. Ook hier geldt dat 
de infra in blokken moet worden ingedeeld zodat een volgend voertuig pas weg kan als 
een capsule een volgend blok voorbij is. Dit in verband met veiligheid. De capaciteit is laag 
en de infra te duur. De infra zal in vele regio’s en steden en zelfs landen geplaatst worden 
zonder dat ze er gebruik van kunnen maken. Wel de last, maar niet het voordeel. Dat zal 
niet geaccepteerd worden. 
Het gaat het vliegtuig dan ook niet vervangen omdat een vliegtuig al met weinig mensen op 
de route efficiënt kan zijn. De kosten van infra zijn nihil ten opzichte van de kosten van een 
Hyperloop. Men moet innoveren en uit elke test komt weer kennis. Echter een innovatie 
moet ook gebruikt kunnen worden. Dat is bij Hyperloop niet het geval.
Beter is innoveren in onder andere maglev techniek. China heeft nu heel veel kennis opge-
daan en gaat deze techniek verder toepassen voor hoge en lage snelheid maglev treinen. 
Er zijn kansen voor VDL, Ebusco, Fokker, Daf en bouwbedrijven om mee te doen in een 
techniek die zich wel bewezen heeft en klaar is om uitgerold te worden in zowel Nederland 
als Europa . Hoe het wel kan leest u in de aanbevelingen van Stichting Freedom of Mobilty 
achter in dit document.
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7.2.2. Hybride-elektrisch vliegen en drones.
Vliegtuigen met een elektrische aandrijving op batterijen stoten geen vervuilende stof-
fen uit. Voor korte afstandsvluchten kan dit op middellange termijn kansrijk zijn.

Daarnaast worden ook innovaties ontwikkeld en geïmplementeerd voor het landzijdige deel.

Terugbrengen emissies door elektrisch taxiën. 

Ontwikkeling alternatieven voor- en natransport (first en last mile)

Elektrische vliegtuigen zullen hun energie aan de elektromotoren geven via batterijen. Het 
vliegtuig zal de gehele vlucht het zelfde gewicht dragen, Dit heeft invloed op de efficiëntie 
van het vliegtuig. Ten eerste zijn batterijen gewoon zwaar wat ten koste gaat van de pay-
load. Omdat het vliegtuig veel zwaarder is moeten de constructie van vleugels en romp 
ook zwaarder uitgevoerd worden. Ook moet het landingsgestel veel meer krachten verwer-
ken en zal dus zwaarder uitgevoerd moeten worden. Omdat een elektrisch vliegtuig veel 
zwaarder is en lucht alleen maar verplaatst wordt via een propeller heeft het dezelfde ei-
genschappen als een conventionele propellervliegtuig met zuigermotor zonder turbo. Dat 
heeft invloed op de vlieghoogte en kan het vliegtuig niet boven het weer vliegen. Ook zijn 
er vraagtekens bij de endurance van het vliegtuig. Is het mogelijk dat batterijen onder alle 
vliegcondities dezelfde energie in dezelfde tijd te kunnen leveren en te kunnen voldoen 
aan vliegen van A naar B met eventueel een uitwijk en dan nog energie over hebben voor 
de wettelijke 45 minuten?
Als er een elektrisch vliegtuig komt zit deze in het segment van de kleine luchtvaart en 
kleine drones.

Lees de aanbevelingen van Stichting Freedom of Mobility.

Ook elektrisch taxiën vereist energie. Beter is om de start en landingsbanen dicht bij de 
terminal te houden. Voor Schiphol moet afgevraagd worden of de Polderbaan wel nodig is? 
Lees de aanbevelingen van Stichting Freedom of Mobility.

Lees de aanbevelingen van Stichting Freedom of Mobility.
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Vermindering en gebruik van duurzame grondstoffen.  

8 Bestuur en samenwerking.

9 Uitvoering en financiën.

10 Verantwoording

Lees de aanbevelingen van Stichting Freedom of Mobility.

De enige opmerking die we hier willen maken is dat er vanuit een overheidsinstantie wel 
regie gevoerd moet gaan worden. Luchtvaart is een publieke voorziening die nu bij het da-
gelijkse leven hoort. Luchtvaart is geen sector meer voor de ‘happy few’. De sector gaat ons 
allemaal aan, zowel positief als negatief. Vanuit verschillende belangen van milieu tot eco-
nomie en zelfs als identiteit van Nederland. In de visie van Stichting Freedom of Mobility 
moet er een instantie komen die kennis van zaken heeft en vanuit het grote overzicht regie 
kan voeren en die evenwichtige en betrouwbare keuzes maakt. Deze instantie kan andere 
partijen wel aanwijzen in de uitvoering, maar de instantie is wel eindverantwoordelijk.  

Geen op- of aanmerkingen of wordt in een ander deel van dit document al besproken.

Geen op- of aanmerkingen of wordt in een ander deel van dit document al besproken.
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Aanbevelingen 
Stichting Freedom of Mobility
Als aanvulling op de Luchtvaartnota 2020-2050
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In de visie van Stichting Freedom of Mobility vormen de luchthavens samen met de ove-
rige modaliteiten een mechaniek, of anders gezegd, het is een gezamenlijk systeem dat 
als zodanig benaderd zou moeten worden. De volgende tekst is een zienswijze over de 
kijk van Stichting Freedom of Mobility op de ontwikkeling van de luchthavens Schiphol 
en Lelystad, maar ook de overige velden en luchthavens. 

Er zijn een aantal vraagstukken die invloed gaan krijgen op onze welvaart en welzijn in 
Nederland, Europa en de wereld. Het brand- en grondstoffenvraagstuk, 9 miljard mensen 
op ruimteschip Aarde, luchtverontreiniging, een andere wereldorde, krimp in Nederland en 
Europa zullen alle sectoren dwingen om te innoveren om antwoorden te geven op boven-
staande vraagstukken. Daarbij kijkt Stichting Freedom of Mobility naar de verschillende 
sectoren en wil deze met elkaar verder laten samen werken. Als antwoord op vraagstukken 
van o.a. grond- en brandstoffen moet de luchtvaartsector verder innoveren. Het helpt dat 
steeds zuiniger wordende vliegtuigen via betere verbranding met minder uitstoot en lawaai 
meer mensen en goederen kunnen vervoeren.
Naast zuinigere vliegtuigen, moet vanuit de politiek en luchtvaartsector samen gekeken 
worden welke vormen van luchtvaart Nederland en de regio versterken. We moeten niet 
inzetten op onbegrensde groei, maar wel vluchten faciliteren voor een gezonde bedrijfsvoe-
ring en een balans tussen economie en leefmilieu.  Maar naast de ontwikkeling van betere 
toestellen om brandstof en geluid prestaties te verbeteren, vragen stellen naar de groei van 
luchtvaart  kan er ook een belangrijke rol voor de luchthavens zelf zijn. Alleen deze lucht-
havens moeten wel de instrumenten hebben om te kunnen sturen. Dit sturen kan vooral 
als ze zijn aangesloten op een groot achterland via landzijdige OV-voorzieningen. 

In Europa zullen andere luchthavens de poort van Europa willen zijn, zoals bijvoorbeeld 
Istanbul. Dit willen de luchthavens vooral samen doen met een gevestigde luchtvaartmaat-
schappij die flink uitbreidt. Zoals Turkisch Airlines dat met Istanbul doet. Schiphol heeft 
zo’n relatie met de KLM. Echter kan de positie van Schiphol sterk verbeteren als poort van 
Europa en Nederland als het achterland veel beter bediend wordt. Nederland heeft een 
hoop te bieden in zowel recreatie, kennis en techniek, dienstverlening en innovatie. Dit kan 
alleen als de knooppuntfunctie van de luchthaven Schiphol sterk wordt verbeterd.

De ligging en bereikbaarheid van de luchthaven ten opzichte van het achterland kan de 
brandstof, fijnstof en overlast verder reduceren. Dit advies wordt ook gedaan door het Ad-
vies van het Adviescollege Stikstofproblematiek:

“Het Adviescollege ziet goede mogelijkheden om door het beperken van emissies van de 
vervoersbewegingen van en naar de luchthaven een bijdrage te leveren aan het vermin-
deren van de NOx- emissies die samenhangen met het ontwikkelen van luchthavens. 
Schiphol geeft aan dat wegverkeer van en naar de luchthaven 30% van de emissies be-
draagt.” 

Aanbevelingen Stichting Freedom Of Mobility
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Daarbij zijn er wel al initiatieven om elektrische bussen in te zetten, maar een bus en het 
bijbehorende lijnennet is nog geen alternatief voor veel automobilisten die de luchthaven 
willen bereiken. Het soort OV en het bijbehorende lijnennet moeten sterk verbeterd wor-
den met o.a een metronetwerk en inzetten op fiets. 
Het witboek transport 2050 zegt hierover:

“2.4. Schoon stedelijk vervoer en woon-werkverkeer.
30 Door de hogere bevolkingsdichtheid en omdat de autonomie van een voertuig in de 
stad minder belangrijk is, is het in steden gemakkelijker om over te schakelen op scho-
nere voertuigen. Er is meer openbaar vervoer beschikbaar en men kan zich ook te voet 
en met de fiets verplaatsen. Steden leiden het meest onder congestie, slechte lucht-
kwaliteit en lawaaihinder.
31 Een toename van het openbaar vervoergebruik in combinatie met minimumdienstver-
plichtingen zal het mogelijk maken de densiteit en frequentie te verhogen en een nieuwe 
dynamiek op gang brengen in het openbaar vervoer. Verplaatsingen te voet en met de 
fiets faciliteren, moet een integrerend onderdeel worden van stedelijke mobiliteit en 
infrastructuurontwerp.”

Op dit moment ligt de focus vooral op de groei van Schiphol door het verder ontwikkelen 
van vliegveld Lelystad als overloop van Schiphol.  
Deze eenzijdige focus op groei de luchthaven Schiphol via vliegveld Lelystad levert echter 
geen oplossing voor wereldwijde uitdagingen die invloed hebben op onze toekomstige wel-
vaart, welzijn en dus ook de luchtvaartsector.

We zijn van mening dat de Nederlandse luchtvaart kan blijven groeien. Ook staan we ach-
ter het besluit om andere luchthavens erbij te betrekken. Echter niet door vliegveld Lely-
stad om te bouwen tot luchthaven om de groei van de Schiphol op te vangen. Redenen zijn:
• Ongunstige ligging vliegveld Lelystad ten opzichte van de (Rand)stad en noorden en 

oosten van Nederland.
• De SID’s en STAR’s van Schiphol en Eelde moeten veranderd worden.
• De ligging van Natuurgebied Oostvaarder plassen is ongunstig. Het trekt veel vogels 

aan voor voedsel en rust. Tevens liggen de Oostvaardersplassen en vliegveld Lelystad 
op de routes van trekvogels. De kans op vogel aanvaringen is vrij hoog.

• Waar moet de kleine luchtvaart naartoe?
• Waar moeten de vliegers dan opgeleid worden?
• Hele nieuwe infrastructuur en terminals moeten gebouwd worden.
• Naast het verlengen van de baan 05-23 moeten ook de taxibanen  verbreed worden.
• Lelystad heeft zelf geen achterland om te bedienen.
• Nederland heeft met de bestaande 5 luchthavens voldoende capaciteit voor het grof-

mazige openbaar vervoer netwerk dat luchtvaart bedient.
• De andere luchthavens in Nederland nog onder hun rendement zitten en dus nog vol-

doende capaciteit hebben om te groeien.
• Vliegveld Lelystad heeft op dit moment een feeder functie voor de andere kleine vlieg-

velden, echter bij de transformatie van de vliegveld Lelystad naar luchthaven zal deze 
feeder functie verkleinen wat invloed heeft op de inkomsten van andere velden.

• Een enkele beginnende of gevorderde vlieger zal naar een ander veld gaan als de nieu-
we thuishaven.
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• De andere kleine vliegvelden behalve Hilversum liggen te ver van de Randstad om een 
alternatief te zijn als thuisbasis voor de toekomstige en gevorderde vlieger.

• De toekomstige luchthaven Lelystad krijgt een CTR die aan de ene kant voor veiligheid  
zorgt maar aan de andere kant weerstand oplevert. Immers er zijn vliegers die een CTR 
eng vinden.  

• Prijs voor start en landingen op de toekomstige luchthaven zal verhoogd worden.
• Bij de bereikbaarheid van de toekomstige luchthaven Lelystad kijkt men vanuit het per-

spectief van de auto en niet vanuit het OV. Het OV kan zich bij de uitbreiding niet sterk 
verbeteren.

• Molens die nu in de polder staan zijn een grote hindernis i.v.m hun hoogte.
• Molens hebben een generator die een elektrisch veld opwekt. Deze werkt verstorend 

voor navigatie apparatuur.
• Dronten en Almere liggen in de aanvliegroutes.

We staan ook niet achter de ontwikkeling van het militaire vliegveld Twente tot burgerlucht-
haven. Vooral omdat Munster Osnabrück reeds dezelfde regio bedient. En ook omdat weer 
infrastructuur, SID’s en STAR’s en een terminal opnieuw gebouwd moeten worden. On-
danks dat er wel al een kleine terminal is. De luchthaven zou wel geschikt moeten blijven 
voor de kleine luchtvaart en voor demontage van vliegtuigen in elke maat . Wij van Stichting 
Freedom of Mobility zijn wel voor de verdere ontwikkeling van de bestaande luchthavens 
Eelde, Rotterdam-The Hague, Eindhoven en Maastricht-Aachen. Deze luchthavens hebben 
immers nog voldoende capaciteit en ruimte om de luchtvaart in Nederland te laten groei-
en. Waar men een getalsmatige barrière van het aantal vliegbewegingen heeft bepaalt kun 
je met de communicerende vaten methode de verdeling tussen de luchthavens opnieuw 
organiseren. Tevens kunnen we zo een aantal vraagstukken aanpakken, waarvan verdere 
brandstofbesparing voor de luchtvaart de belangrijkste is. Schiphol zelf kan in de visie van 
Stichting Freedom of Mobility kleiner worden. Meer redenen om de andere 4 luchthavens 
erbij te betrekken zijn:
• Startbanen, taxibanen, terminals, SID’s en STAR’s zijn allemaal al aanwezig.
• Gunstige ligging van de 4 luchthavens voor de bediening van luchtlijnen in verschillen-

de richtingen. Door bijvoorbeeld noordgaande vliegtuigen van Eelde te laten vertrekken 
kan er veel brandstof bespaard worden.

• Schiphol kan ontlast worden en zijn taak van overstap en begin/eindpunt behouden.
• Regionale luchthavens hebben daadwerkelijk  een nationale functie.
• Vliegveld Lelystad kan doen waar het al goed in is. Namelijk de kraamkamer zijn van de 

luchtvaartsector. Voor piloten, technici en grondpersoneel.
• Schiphol kan kleiner worden. De Polderbaan kan gesloten worden. Luchtvaartmaat-

schappijen kunnen makkelijker één van de andere vier luchthavens kiezen omdat de 
reiziger ook vanuit de andere luchthavens makkelijk geheel Nederland kunnen berei-
ken. 

• Er is een direct alternatief als vliegtuigen moeten uitwijken voor weer of een calamiteit.
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Een luchtvaartmaatschappij kan alleen een stabiele vliegoperatie houden als het voldoen-
de mensen en reizigers kan vervoeren. Omdat het aantal mensen die het vliegtuig per per-
soon per jaar nemen vrij laag is moet een luchtvaartmaatschappij uit een zeer grote vijver 
vissen. Men andere woorden. Een luchthaven moet een groot achterland hebben.  
Een absolute voorwaarde om de bestaande luchthavens mee te laten doen is te zorgen 
voor een goede verbinding met elkaar en met het achterland anders dan alleen met de 
auto. De luchtvaart bedient namelijk het grofmazige OV netwerk voor de lange afstanden. 
Dus de luchtreizigers die een bestemming in Nederland hebben. Dat betekend dus dat de 
overheid zijn geld niet moet inzetten op de transformatie van vliegveld Lelystad tot lucht-
haven, maar beter kan inzetten op goede spooraansluitingen met de andere 4 luchthavens 
en het aansluiten van het regionaal OV. De overige 4 luchthavens hebben geen goede ver-
binding met hoogwaardig OV met het achterland. 
Door luchtvaart en het spoor beter op elkaar aan te sluiten wordt het achterland beter 
bediend. De luchtreiziger kan dan vanaf elke luchthaven zijn eindbestemming veel beter 
bereiken. Een luchthaven dient niet alleen de regio, maar vele regio’s en zelfs een land. 
Momenteel voldoet alleen Schiphol hier redelijk aan. Helaas zijn de verbindingen door de 
huidige spoorinfrastructuur zeer kwetsbaar waardoor Schiphol een onbetrouwbare aan-
sluiting heeft. Ook kan de dienstregeling veel beter om meer mensen te kunnen bedienen.

De vraagstukken dwingen niet alleen de luchtvaartsector, maar ook andere sectoren om 
zich te verbeteren. Het witboek Transport 2050 zegt hierover:

“2.5. Tien doelstellingen van een concurrent vervoerssystemen met een efficiënt ge-
bruik van hulpbronnen: stappen op weg naar een reductie van de broeikasgasemissies 
met 60%.
3 tegen 2030 moet 30% van het goederenvervoer via de weg over afstanden van meer 
dan 300 km per spoor of over het water gebeuren en tegen 2050 meer dan 50 % dankzij 
efficiënte en groene goederen corridors; om die doelstelling te bereiken, moet een aan-
gepaste infrastructuur worden uitgebouwd.
4 het Europese hogesnelheidsnet tegen 2050 voltooien; de lengte  van het bestaande 
hogesnelheidsnet tegen 2030 verdrievoudigen en in alle lidstaten een dicht spoornet in 
stand houden. 
6 alle grote luchthavens tegen 2050 aansluiten op het spoornet, bij voorkeur op het 
HST-net;”

Wij zien kansen om de spoorsector naar een veel hoger niveau te brengen. Dit is noodzake-
lijk omdat de spoorwegen zeker een antwoord kunnen zijn op de genoemde vraagstukken. 
De huidige spoorwegen zijn daar echter geheel niet klaar voor. De huidige maatregelen van 
verbetering spoor zijn geen grote verbetering die zorgen voor een duurzame schaalsprong. 
We willen verbeteringen bij het spoor doorvoeren door intercity en stoptreinen absoluut 
van elkaar te scheiden. Hoge snelheid van voertuigen met een hoogfrequent aanbod is dan 
mogelijk. De reistijd tussen de intercitystations kan met een factor 2 tot 5 omlaag. Het hui-
dige spoor wordt geschikt gemaakt voor goederen- en stoptreinen en de IC wordt bedient 
door een hogesnelheid maglevtrein op basis van de Transrapid 09.
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Het Europese hogesnelheidsnet moet bediend worden door maglevtreinen omdat deze 
ook de binnenlandse markt kunnen bedienen op IC niveau. Daarin wijkt het advies wel af 
van het Witboek Transport 2050.
Omdat de maglev de hogesnelheidstrein in Nederland moet vervangen komt er ruimte vrij 
op de HSL zuid. Dit kan een goederenlijn worden van de Amsterdamse haven, Schiphol, 
Aalsmeer naar de Rotterdamse Haven, de Kijfhoek en de Betuweroute.

Omdat nieuwe infrastructuur toch noodzakelijk is kunnen de bestaande luchthavens me-
teen aangesloten worden op het spoorsysteem. Zo is eindelijk de cirkel rond; Luchtvaart 
dient het grofmazige OV voor de lange afstanden en het spoor brengt de reizigers naar het 
achterland. Daarbij zijn de 5 bestaande luchthavens echte OV knooppunten geworden die 
midden in de samenleving staan. 
 
Een betere bereikbaarheid van de 5 bestaande luchthavens zal de positie van Nederland 
verder verbeteren en kunnen we ook in de toekomst sterke regio’s met verschillende spe-
cialismen behouden. De luchthavenlijn voorziet hierin. Echter de luchthavenlijn is één van 
de negen ICmaglev lijnen zoals Stichting Freedom of Mobility dit ziet. De eindpunten van 
de luchthavenlijn zoals de stad Groningen kan eventueel verlengd worden naar Hamburg 
en Scandinavië. Schiphol en Rotterdam The Hague zijn ook aangesloten op de residen-
tielijn en deze kunnen weer aangesloten worden richting Brussel en Berlijn. Luchthaven 
Eindhoven en Eindhoven kunnen ook een aftakking krijgen richting Frankfurt en München. 
Daarmee kunnen luchtreizigers overstappen op een trein en bepaalde luchtlijnen vervan-
gen worden door de trein.
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Alleen een elektrische trein met een lineaire elektromotor (maglev) is in staat om in reistijd 
te concurreren met het vliegtuig en zelfs een lijnvlucht over te nemen en nog belangrijker 
is dat het ook nog de tussen gelegen stations aandoet  zodat mensen het ook dagelijks 
kunnen gebruiken zodat infra ook naar de belastingbetaler verantwoord kan worden.

Voorbeeld:  
*Schiphol – Centrum Berlijn kan in 2h40m inclusief 15 halteringen in de vijftien verschillende steden.
*Schiphol – Centrum Hamburg kan in 1h54 inclusief 13 halteringen
*Schiphol – Centrum Frankfurt kan in 1h11 inclusief 5 halteringen
*Schiphol – Centrum Brussel kan in 1h10  inclusief 11 halteringen.
*Schiphol – Parijs Gare du Nord in 1h48 inclusief 12 halteringen.

De Thalys doet Schiphol- Brussel Zuid/midi in 1h34 met 2 halteringen en Schiphol- Parijs Gare du Nord in 
3h01 met 3 halteringen.  

Naast een reguliere IC die overal stopt kan tussen de belangrijkste steden en luchthavens 
ook een Internationale maglevtrein leviteren.

De reistijden zijn dan:
*Schiphol- Amsterdam Zuid, Eelde, Hamburg Hbf, Hamburg Airport Helmut Schmidt 
1h02.
*Schiphol- Den Haag CS- Rotterdam-The Hague Airport – Zaventem Airport- Brussel centraal 00h45.
*Brussel centraal- Parijs Charles de Gaulle airport is 00h34
*Parijs Charles de Gaulle airport – Gard du Nord is 00h07 
*Schiphol- Parijs Charles du Gaulle is 1h20.
*Den Haag CS – Schiphol – Amsterdam Zuid – Berlijn Brandenburg Airport- Berlijn Hbf is 1h45 
*Schiphol – Amsterdam Zuid – Luchthaven Frankfurt – Frankfurt am main is 1h04.

*op basis van de rij karakteristieken van de TransrapidSMT die in Shanghai leviteert tussen 
Longyang Road en Pudong International Airport.



34

In de afbeelding hieronder ziet u een totaal plaatje van hoe de IClijnen er uit kunnen ko-
men te zien. Lijn 1 is de Luchthavenlijn en lijn5 de Residentielijn. Deze lijnen zijn het be-
langrijkste om nationaal en internationaal de luchthavens te versterken. In een eerste face 
van de bouw kunnen je de Luchthavenlijn 1 en Residentielijn 5 tussen Rotterdam CS en 
Amsterdam Zuid vermengt worden. Je krijgt dan een tracé kaart zoals de tweede afbeel-
ding laat zien.
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De luchthavens aangesloten op de luchthavenlijn hebben weer ieder hun eigen functie in 
het totale netwerk.

Eelde Airport is een luchthaven voor vooral noordwest, noord, noordoost, oost gaande 
vliegtuigen voor:
Netwerkmaatschappijen
Budgetmaatschappijen
Charters
Zakenluchtvaart naar alle richtingen
General aviation waaronder trainingen
Uitwijkluchthaven zijn voor de overige vier luchthavens aangesloten via de luchthavenlijn. 

Schiphol is de luchthaven voor alle netwerkmaatschappijen naar alle richtingen voor:
De thuisluchthaven van KLM, Transavia, TUI, Easyjet
Luchtvaartmaatschappijen die aangesloten zijn bij het Skyteam.
Budgetmaatschappijen die de KLM en Skyteam luchtvaartmaatschappijen versterken.
Charters
Cargovluchten
Zakenluchtvaart naar  alle richtingen
Beperkte general aviation.
Uitwijkluchthaven zijn voor de overige vier luchthavens aangesloten via de luchthavenlijn.

Rotterdam-The Hague Airport is een luchthaven die vooral noordwest, west, en zuidwest 
georiënteerd is voor: 
Netwerkmaatschappijen
Budgetmaatschappijen
Charters
Zakenluchtvaart naar  alle richtingen
General aviation
Uitwijkluchthaven zijn voor de overige vier luchthavens aangesloten via de luchthavenlijn.

Eindhoven is een gecombineerde burger/militaire luchthaven.
En is voor de burgerluchtvaart vooral zuidwest, zuid en zuidoost georiënteerd voor:
Netwerkmaatschappijen
Budgetmaatschappijen
Charters
Militaire vluchten naar alle richtingen
Zakenvluchten naar alle richtingen
General aviation
Uitwijkluchthaven zijn voor de overige vier luchthavens aangesloten via de luchthavenlijn.

Maastricht- Aachen is een luchthaven die vooral zuid, zuidoost en oost georiënteerd is 
voor:
Netwerkmaatschappijen
Budgetmaatschappijen
Charters,
Cargovluchten in alle richtingen
Zakenvluchten in alle richtingen
General aviation. 
Uitwijkluchthaven zijn voor de overige vier luchthavens aangesloten via de luchthavenlijn.
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Wat nu volgens de stichting moet gebeuren is dat de luchtvaartsector en spoorsector van 
passief naar actief moet gaan.  Zij moeten vanuit een groter perspectief samen werken. 
Regie vanuit de landelijke overheid is noodzakelijk. De luchtvaartsector en spoorsector 
moeten elkaar versterken en daarom moeten ze een gezamenlijke visie uitdragen.

Naast dat alle belanghebbenden in de luchtvaartsector zelf met een gezamenlijke visie 
moeten komen zullen ze ook moeten samen werken met de OV- en spoorsector. Immers de 
burgerluchtvaart behoort tot het grofmazige netwerk van OV en het is op z’n minst vreemd 
dat deze vorm een zeer slechte aansluiting heeft op het overige OV.  De luchtvaartsector, 
OV- en spoorsector kunnen elkaar op deze manier inspireren en elkaar enorm versterken. 

De Luchthavenlijn is in de visie van stichting Freedom of Mobility een Transrapid  09 mag-
neettrein.  De luchthavenlijn is één van de negen intercity lijnen is. Natuurlijk kun je voor 
een intercity verbinding voor een conventionele trein gaan, maar om de operationele kos-
ten te verlagen, de betrouwbaarheid en frequentie te verhogen, reistijden aanzienlijk te 
verminderen en meer mensen dagelijks te bedienen is een magneettrein de enige optie. 
De luchthaven lijn doet alle vijf bestaande luchthavens aan en tevens verschillende grote 
provinciehoofdsteden en grote plaatsen aan. Daarbij is de luchthavenlijn ook geen lijn 
naast het bestaande spoor en OVaanbod van de spoorwegen, maar gaat het de huidige 
conventionele IC vervangen. De luchthaven gaat van Groningen, luchthaven Eelde, Assen, 
Zwolle, Lelystad, Almere centrum, Amsterdam CS, Schiphol, Gouda, Rotterdam-The Hague
Airport, Rotterdam CS, Dordrecht, Breda, Tilburg, Luchthaven Eindhoven, Eindhoven Cen-
traal, Roermond. Maastricht-Aachen Airport naar Maastricht. 
De stad Den Haag is ook aangesloten op Schiphol en Rotterdam- The Hague Airport via 
de residentie ICmaglevlijn.  

De luchthavens

Groningen Airport Eelde
Luchthaven Groningen Airport Eelde ligt tussen de stad Groningen en Assen in de provin-
cie Drenthe. Aan airsite is alles op orde. Echter aan landzijde ontbreekt het aan een groot 
achterland. Daardoor is het voor lijndiensten niet interessant en blijft het een sprokkel-
luchthaven. Immers het aantal mensen die het vliegtuig nemen per jaar is toch zeer laag 
en een luchtvaartmaatschappij moet een groot achterland kunnen bedienen. Het huidige 
luchthaven Groningen Airport Eelde heeft niet de beschikking over een groot achterland. 
Met een aansluiting op de IC maglev luchthavenlijn is er wel een beschikking over een 
groot achterland. Daarmee kan het ook vluchten van Schiphol overnemen zoals budget 
airlines en vliegtuigen die toch richting het noorden vliegen en geen feeder zijn van KLM-
Air France.

Schiphol
Schiphol is een passagiers en vracht luchthaven en is het de thuisbasis van de KLM. Door 
het lijnennet van de KLM heeft Schiphol een groot achterland en kan het als hub functio-
neren voor overstappende passagiers. Echter het heeft ook redelijk goede aansluiting van 
spoor naar het achterland. Het huidige Schiphol komt aan zijn maximaal van het aantal 
vliegbewegingen. Stichting Freedom of Mobility stelt dan ook voor om een aantal vliegbe-
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wegingen van Schiphol te verplaatsen naar de overige bestaande luchthavens. Echter deze 
luchthavens moeten dan wel aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen aan zowel airsite als 
landsite. De IC maglev luchthavenlijn kan hierin voorzien. Omdat de overige vier luchtha-
vens nu zijn aangesloten kunnen ze als uitwijk dienen in geval van weersinvloeden, storing 
of calamiteit.  Reizigers, vracht en personeel kunnen nu sneller naar de andere luchtha-
vens verplaatst worden en hoeft een vliegtuig niet eerst naar Schiphol gevlogen te worden 
wat invloed heeft op o.a. overnachtingen van reizigers. Schiphol zelfs kan kleiner worden 
met minder vliegbewegingen door verspreiden van vliegtuigen en luchtlijnen en een deel 
van de luchtlijnen worden vervangen door de ICmaglev. De Polderbaan kan gesloten wor-
den wat invloed heeft op geluidsbeleving en brandstofverbruik.
 
Luchthaven Rotterdam-The Hague
Een ander OV knooppunt in de eerste fase kan de Luchthaven Rotterdam zijn. Door de 
terminal te verplaatsen naar het noordoosten ter hoogte van de N471 en Bovendijk, kan de 
start/landingsbaan met bijbehorende SID’s en STARS behouden blijven. De  Randstadrail 
krijgt er een nieuw station bij tussen de stations Meijersplein en Rodenrijs. De Randsta-
drail kan dan meteen de luchthaven aandoen. De politieke centrum van Nederland heeft 
dan vanuit het centrum een directe verbinding met de luchthaven. Ook hier zien wij dat de 
luchthaven Rotterdam-The Hague aangesloten zou moeten worden op die zelfde magneet-
treinbaan die ook Eindhoven aandoet. De terminal is dus een ov knooppunt waar naast 
vliegtuigen ook stadsbussen, Randstadrail en een IC maglev hun stationnement hebben.

Luchthaven Eindhoven
Luchthaven Eindhoven is een gedeelde burger- en militaire luchthaven. De terminal van 
luchthaven Eindhoven moet vergroot worden zodat het een OVknooppunt kan worden waar 
de nationale  Interregiotrein, de ICmaglev en lokale bussen hun stationnement hebben.  
Een magneettrein  zal de luchthaven Eindhoven met de stad Eindhoven aan de ene kant en 
aan de andere kant de stad Tilburg en Breda verbinden. Eindhoven is dan een OV knoop-
punt die landelijke en Europese verbindingen met elkaar samenvoegt. Ook zal er een ligh-
trail of BusRapidTransit verbinding komen die de omliggende regio’s met elkaar verbindt.
Een plan om een perron ter hoogte van Acht te plaatsen en dit airport te noemen vind 
Stichting Freedom of Mobility niet geloofwaardig ook al is dit een snel en goedkoop alter-
natief. Immers men komt niet meteen bij de terminal aan.

Maastricht- Aachen Airport.
Maastricht-Aachen is een luchthaven voor passagiers en vracht en moet het concurreren 
met luchthaven Luik.  Ook Maastricht-Aachen heeft een te klein achterland om goed te 
functioneren voor luchtvaartmaatschappijen. Het is zeer lastig te bereiken met OV vanuit 
de Randstad en Noord Brabant. Met de IC maglev luchthavenlijn is het wel veel makkelijker 
en sneller te bereiken en kan het Schiphol ontlasten. 

Vliegveld Lelystad.
In onze visie blijft vliegveld Lelystad in zijn huidige vorm. Het blijft de grootste vliegveld 
voor de kleine luchtvaart en feeder voor de andere velden voor de kleine luchtvaart. Het 
is de kraamkamer voor de luchtvaartsector waar vliegers opgeleid worden, maar ook te 
denken valt om stewards/stewardessen, grondpersoneel en technici daar op te leiden. Wij 
stellen voor om daar faciliteiten voor te maken en tevens het vliegveld te voorzien van een 
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ILS en VOR/DME baken naast de ADF voor trainingsdoeleinden. Naast kraamkamer blijft 
het ook het veld waar  het Aviodrome het publiek verteld over de roemrijke geschiedenis 
van de luchtvaart in Nederland. De discussie waar dan de kleine luchtvaart naar toe moet 
is dan van de baan. 

Vliegveld Twente
Vliegveld Twente was een militaire luchthaven met reizigers voorzieningen. Echter het is 
in de nabijheid van luchthaven Munster Osnabrück en zien we geen kansen voor reizigers 
vervoer. Het veld is zeer geschikt voor de kleine luchtvaart, onderhoud van kleine en gro-
te vliegtuigen, parkeerplaats voor overtollige vliegtuigen en demontage van verschillende 
vliegtuigen in alle maten. Een IC lijn zien we hier dan ook niet komen. Wel een goede OV 
verbinding op regionaal niveau die ook de IC stations Enschede, Hengelo en Oldenzaal 
aandoet. 

De Kooy Den Helder Airport.
Dit was een militaire luchthaven voor de marine. Nu is het vooral voor de offshore en kleine 
luchtvaart. Ook in de toekomst is dat de belangrijkste functie. Een IC lijn zien we hier dan 
ook niet komen. Wel een goede OV verbinding op regionaal vervoer die ook de IC stations 
Alkmaar en Den Helder aandoet.

Landzijdige OV verbindingen.

In de huidige situatie is alleen Schiphol aangesloten op het hoofdrailnetwerk van Neder-
land. De overige vier luchthavens zijn dit niet. Deze zijn in tijd en vanuit de ruimtelijke 
ordening redelijk tot onvoldoende aangesloten op het fijnmazige OV. De vijf luchthavens 
zijn vooral vanuit de auto bedacht. Echter luchthavens zijn OVknooppunten waar zowel het 
hoofdrailnet als het fijnmazige OV op aangesloten moet worden zodat de auto-afhankelijk-
heid afneemt en daarmee de geluid, CO2 en overige milieu aandachtpunten af kan nemen 
en de hoeveelheid groenvoorzieningen toe kan nemen. InterRegiotreinen, urbane metro’s 
op basis van conventionele rails, urbane maglev, monorail of Bus Rapid Transit zijn dan de 
aangewezen middelen.
Inkomsten uit parkeergelden moeten op een andere manier verkregen worden. Te denken 
valt hier ook aan kantoren, winkels en misschien zelfs voor musea of concerten.

Hogesnelheidstrein.
De hogesnelheidstrein is een treinsoort die voor Nederland geen binnenlandse vervoers-
functie heeft. Het moet vele steden voorbij om op snelheid te komen. Een hogesnelheids-
trein heeft een behoorlijke afstand nodig om op snelheid te komen en weer te vertragen 
om tot stilstand te komen. Daarbij moet je ook voor dit soort treinen reserveren. Omdat de 
hogesnelheidsspoorlijn bij de steden die ze wel aandoen weer aansluiten op het conven-
tionele spoor hindert het de binnenlandse IC en stoptreinen. De hogesnelheidstrein is in 
Nederland altijd een internationale trein en daarmee een niche, maar de infra is te duur 
om door een particulier gebouwd dan wel in stand gehouden te worden dat het per defini-
tie een overheidstaak is. Er is dus belastinggeld mee gemoeit. De vraag is of je een niche 
met belastinggeld gefinancierd wil zien. Je betaald ervoor, maar je kunt het niet dagelijks 
gebruiken voor ontmoeting, zaken of werk. 
Schiphol is dan wel indirect aangesloten op een hogesnelheidslijn, maar de Thalys en Eu-
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rostar behoren niet tot het binnenlandse netwerk, maar ook niet tot het netwerk van een 
luchtvaartmaatschappij. 
De luchthavenlijn en residentielijn van de binnenlandse ICmetro  kunnen doorgetrokken 
worden richting Hamburg, Berlijn, Frankfurt, Brussel en Parijs. Daarbij is ondanks alle 
stops de IC maglev in reistijd sneller dan de een hogesnelheidstrein. En de ICmetro is wel 
een trein die door iedereen dagelijks gebruikt kan worden voor de dagelijkse activiteiten. 
Ook fiets, vracht en scootmobielen kunnen makkelijk meegenomen worden. De kwaliteit 
en toepassing van de ICmetro op basis van de Transrapid maglev zijn hoger dan die van een 
hogesnelheidstrein. De hogesnelheidstrein heeft in Nederland dan ook geen funftie meer. 
De hogesnelheidslijn kan dan beter opgebouwd worden naar een goederenlijn die de Am-
sterdamse haven, Schiphol, Aalsmeer kan verbinden met de kijfhoek en de Betuweroute.

Bagage, Cargo containers voor fiets en kleine voertuigen.
De luchthavens zijn en de grote stations kunnen functioneren als distributiecentrum van 
goederen. De ICmaglev is zo ontworpen dat het makkelijk fietscontainers kan meenemen. 
Deze fietscontainers kunnen op de stations makkelijk en snel op fietsen of kleine E voer-
tuigen geplaatst worden om de binnensteden te bevoorraden en vv.
Ook zou bagage makkelijk van stations van en naar de verschillende luchthavens kunnen 
worden vervoert. Dat betekend ook dat je op elk station op de luchthavenlijn en de lijnen 
die direct naar de luchthaven gaan kunt inchecken.

Spreiding van Toerisme.
Door dat de luchthavenlijn verschillende steden aandoet binnen de Randstad en daar bui-
ten en je snel op bestemming kan zijn kan toerisme zich sneller spreiden. Steden en regio’s 
met de bijbehorende bezienswaardigheden kunnen zich nu makkelijker profileren. Andere 
delen van Nederland worden aantrekkelijker anders dan wat de toerist nu snel bezoekt. Er 
is nu een mogelijkheid op een eenvoudige en snelle manier andere delen te zien wat de 
aantrekkelijkheid van Nederland verbeterd en daarmee de kans zich voordoet om nog een 
keer naar Nederland te komen.

Nederlandse maak- en bouwindustrie
Stichting Freedom of Mobility ziet kansen voor de Nederlandse maak- en bouwindustrie. 
Ondanks dat op dit moment Duitsland niets doet met de Transrapid magneettrein heeft 
deze magneettreinen wel een enorme waarde voor de toekomstige mobiliteit in Nederland 
en Europa. De waarde voor de magneettrein wordt wel erkend door China en Japan die 
bezig zijn om zowel highspeed- als lowspeed maglevtreinen  verder te ontwikkelen en te 
implementeren voor dagelijks gebruik. China is vooral verder gegaan met de kennis die ze 
opgedaan hebben met de Transrapid 08 SMT  terwijl Japan vooral bezig is met een eigen 
ontwerp magneettrein die volgens een andere principe leviteert dan de Transrapid.
Omdat China zijn eigen familie magneettreinen aan het ontwikkelen is gaat deze ook 
marktleider worden op wereldniveau. Ondanks dat de magneettrein een Europese uitvin-
ding is uit Engeland en Duitsland doen doet Europa  er niets mee, terwijl er nu antwoorden 
moeten komen op vraagstukken. Deze vraagstukken zijn o.a voor Europa de C02 en andere 
milieuvraagstukken waarbij onder ander afgevraagd wordt of treinen een deel van de lucht-
lijnen kan overnemen. Meer op landelijk niveau zijn er vraagstukken zoals  filevraagstukken 
die niet met extra wegen opgelost kunnen worden en de spoorinfra met de bijbehorende 
treinen die aan hun capaciteit zitten. 
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De magneettrein is in Nederland en Europa een goed antwoord om een aantal luchtlijnen 
verder te vertreinen op basis van de kracht van treinen. Veder kan het in Nederland al goed 
ingezet worden als vervanger van de conventionele IC en hogesnelheidstrein en kan het 
in reistijd zelfs een sterke verbetering zijn ten opzichte van de auto. Zeker als de fiets ook 
meegenomen kan worden. Voor de magneettrein is nieuwe infra nodig naast het conventi-
onele spoor. Daarnaast moeten de bestaande stations in de steden en luchthavens aange-
past worden. Dit betekend heel veel werk voor de bouwindustrie. Ook zien we kansen voor 
de Nederlandse en Duitse maakindustrie om maglev voertuigen voor Nederland, Europa 
en zelfs de wereld te gaan bouwen. Dit zou o.a kunnen door Fokker, Daf, Ebusco, VDL en 
overige bedrijven. Stichting Freedom of Mobility zet dan ook in om de Transrapid 08 en 
Transrapid 09 verder te ontwikkelen samen met Duitsland. 
Daarmee voldoet men ook aan de suggesties die gedaan worden in het Witboek Transport 
2050:

“3.2. Innovatie voor de toekomst-technologie en gedrag.
44 Technologische innovatie kan helpen om sneller en goedkoper een efficiënter en 
duurzamer Europees vervoerssysteem tot stand te brengen door te werken aan drie be-
langrijke factoren: de efficiency van voertuigen dankzij nieuwe motoren, materialen en 
ontwerpen; een schoner energiegebruik dankzij nieuwe brandstoffen en aandrijfsyste-
men; een betere benutting van het netwerk en een veiligere exploitatie dankzij informa-
tie- en communicatiesystemen.
3. De strategie-de nodige maatregelen
3.2. Innovatie voor de toekomst-technologie en gedrag.
44 Technologische innovatie kan helpen om sneller en goedkoper een efficiënter en 
duurzamer Europees vervoerssysteem tot stand te brengen door te werken aan drie be-
langrijke factoren: de efficiency van voertuigen dankzij nieuwe motoren, materialen en 
ontwerpen; een schoner energiegebruik dankzij nieuwe brandstoffen en aandrijfsyste-
men; een betere benutting van het netwerk en een veiligere exploitatie dankzij informa-
tie- en communicatiesystemen.”

Stichting Freedom of Mobility ziet luchthavens niet als een parkeerplaats van auto’s met 
een slurf naar het vliegtuig, maar als een OVknooppunt waar alle vormen van OV bij elkaar 
komen. Echter OV heeft schakels die goed met elkaar moeten samenwerken. Op dit mo-
ment sluiten veel schakels niet goed op elkaar aan en de aansluiting van de luchthavens 
is matig tot onvoldoende. Het is als een klok waar de tandwielen redelijk of niet goed op 
elkaar aansluiten en daarmee niet of een onbetrouwbare tijd aangeeft. En zo een klok 
is waardeloos. De luchtvaart en de bijbehorende luchtvaartnota horen aan te sluiten op 
plannen voor het verbeteren van het OV/ mobiliteitsalliantie. Als luchtvaart als OV te be-
naderen sluit je mensen niet uit en creëert men draaiknoppen om vanuit leefbaarheid en 
andere milieuvraagstukken  beter aan te sluiten op de wensen.  Alleen zo kan de lucht-
vaartnota een succes worden.

Wouter van Gessel
Voorzitter van Stichting Freedom of Mobility 
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