
Polderbaan 
tijdelijk 
gesloten

In de week van 16-23 
juli is de Polderbaan 
onverwacht gesloten 
voor een spoedreparatie. 
Er is vocht gevonden 
onder het asfalt van 
aanvoer taxibaan Victor. 
Hierdoor is de Polderbaan 
niet toegankelijk voor 
vliegverkeer tot in ieder 
geval maandag 23 juli.  
Dit zorgt helaas voor meer 
hinder in de omliggende 
gemeenten. 
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Wat is er aan de hand?

Vorige week is er onverwacht water gevonden onder 
taxibaan Victor, de taxibaan die de Polderbaan ontsluit. 
Eerst leek het erop dat het vocht alleen in de hogere 
lagen van het asfalt zit, maar nader onderzoek heeft 
uitgewezen dat het water ook in de fundering zit. Daarom 
is een spoedreparatie nodig. Taxibaan Victor is de enige 
rijbaan die toegang geeft tot de Polderbaan en loopt 
vanaf de Zwanenburgbaan naar de Polderbaan. Door de 
spoedreparatie is de taxibaan niet te gebruiken, en daarom 
ook de Polderbaan niet.

De Polderbaan is net nog in 
onderhoud geweest, hoe kan dit?

Klopt! Maar tijdens dit zeer recente onderhoud zijn andere 
zaken aangepakt. Het waterprobleem bij de fundering van 
de baan was niet bekend en ook onverwacht. Normaliter 
gaat een fundering van een baan zestig jaar mee. De 
huidige fundering is vijftien jaar oud. We zijn uiteraard 
meteen een onderzoek gestart naar de oorzaak. Dit 
onderzoek loopt nog.

Welke gebieden hebben hierdoor 
meer hinder?

De gebieden en gemeenten onder de aan- en uitvlieg-
routes van de Aalsmeer-, Buitenveldert- en Zwanenburg-
baan ondervinden meer hinder. In bovenstaande 
afbeelding is te zien om welke gebieden dit gaat.

Tot wanneer duurt het 
spoedonderhoud?

De verwachting is dat het onderhoud tot maandag 23 
juli duurt. Tegen die tijd wordt bekend of de taxibaan 
inderdaad weer in gebruik genomen kan worden. We 
plaatsen regelmatig updates op Jij & Schiphol, en de 
website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol.

We vinden het erg vervelend voor de omwonenden. 
Daarom doen we onze uiterste best om de reparatie zo 
snel mogelijk uit te voeren, zodat we de Polderbaan weer 
zo snel mogelijk kunnen gebruiken.

Overzicht hinder door sluiting Polderbaan

https://www.schiphol.nl/nl/jij-en-schiphol/nieuws/onderhoudswerkzaamheden-aan-de-polderbaan/
http://www.bezoekbas.nl/

