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ehoogenboom@quicknet.nl

Van: ehoogenboom@quicknet.nl

Verzonden: vrijdag 13 januari 2023 22:42

Aan: info@onderzoeksraad.nl

Onderwerp: Onderwonende Zorgen in relatie tot Onderzoeksraad Schiphol

Urgentie: Hoog

Neuwe Meer vrijdag 13 januari 2023 

 

Geachte heer / mevrouw, 

Mede naar aanleiding van het recente incidentje op de Schiphol Oostbaan met het Delta toestel en het 

aangekondigde onderzoek, door u als onderzoeksraad, vraag ik me het volgende af; 

Waarom wordt er pas na een voorval onderzoek uitgevoerd, ipv vooraf, op aangeven van “onder wonenden” ? 

Ik zal dit nader toelichten, ik woon aan de Nieuwemeerdijk 366, 1171NW Badhoevedorp, als u het opzoekt in google 

maps ziet u dat ik 3 landingsbanen over mijn dak heb en wel op minder dan 100m hoogte,( zeg maar een 

ervaringsdeskundige,) Dit zijn de Schiphol Oostbaan 22 – 07 en de Buitenveldertbaan 27 – 09, nu hoor ik u denken, 

maar je schreef toch 3, ja want de laatste tijd wordt er ook (illegaal) geland via de Kaagbaan in westelijke richting 24 

– 06, aanvliegend tussen de 2 eerder genoemde banen. 

Deze optie is voor zover ik weet niet beschreven / vastgelegd in het geldende LIB, de veiligheidsafspraken en bij 

navraag bij de LVNL bleek dat deze methode uitsluitend in speciale uitzonderlijke gevallen met toestemming van de 

toren gebruikt mag worden, maar als u de statistieken er op nakijkt, ziet u dat dit wel heel erg vaak het geval is. 

Als er zoveel bijzondere gevallen zijn benadrukt dit de onveiligheid op Schiphol, lijkt me zorgelijk. 

Maar verontrustender vind ik dat er geland wordt in de richting van de kerosine opslag. Als er dan een calamiteitje 

plaatsvind als recent op de Schiphol Oostbaan of eerder met Turkisch Airways, zijn we waarschijnlijk gelijk van heel 

Schiphol af. En volgt er een onderzoek, waar de resultaten pas na 70 jaar openbaar gemaakt mogen worden, als de 

meest betrokkenen er niet meer zijn. 

Sorry van de sarcastische toon, maar ik wordt er moedeloos van en dat ik me er betrokken bij voel, wordt 

onderschreven door, dat ik als Kiesman binnen de ORS jaren lang voor niets heb ingezet en in heb verdiept, mede 

namens de mensen die ik in dit gremium vertegenwoordigde. 

Ik ben benieuwd of u als onderzoeksraad hier iets over kunt melden en/of toelichten, want ik begrijp het echt niets 

meer van. ��� 

In afwachting op uw (re)actie verblijf ik, 

hoogachtend 

 

Erik Hoogenboom 

Nieuwemeerdijk 366 

1171 NW Badhoevedorp 

Tel. 06 27 27 1958 
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