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Voorwoord 

Onlangs heeft de Schiphol Group zijn visie uiteen gezet op de lange termijn 
ontwikkeling van Amsterdam Airport Schiphol1. Dit als reactie op een vraag van 
het kabinet om opties aan te dragen om mogelijke capaciteitsknelpunten op 
(middel)lange termijn te ondervangen. 
 
In het voor u liggende rapport hebben TNO, SEO Economisch Onderzoek en The 
Visioning Group op verzoek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een 
maatschappelijk-economische analyse van mainport Schiphol verricht waarin 
kansen en knelpunten in kaart zijn gebracht waarop de door Schiphol aan te 
reiken opties een antwoord moeten bieden. De hier gepresenteerde analyse is te 
beschouwen als een inhoudelijk kader om de door Schiphol aangedragen opties 
en maatregelen te kunnen beoordelen. In dit kader staan twee functies van 
Schiphol centraal: de vestigingsplaats- en de knooppuntfunctie. 
 
Dit rapport begint met een ‘Synthese’ waarin de belangrijkste issues betreffende 
de maatschappelijk-economische situatie rond mainport Schiphol staan 
opgesomd. Daarnaast staat in de Synthese een SWOT-analyse van de knooppunt- 
en de vestigingsplaatsfunctie. Voorts staan de belangrijkste dilemma’s 
beschreven die samenhangen met de maatschappelijk-economische situatie van 
mainport Schiphol. In het rapport worden issues, SWOT-elementen en dilemma’s 
vervolgens uitgebreid toegelicht. 
 
TNO, SEO Economisch Onderzoek en The Visioning Group hebben dit 
onderzoek uitgevoerd in de winter van 2006 en het voorjaar van 2007. Het 
onderzoek is begeleid door een interdepartementale begeleidingsgroep. Daarnaast 
is de rapportage besproken met de planbureaus; het Centraal Planbureau, het 
Ruimtelijk Planbureau, het Milieu en Natuur Planbureau en het Kennisinstituut 
voor Mobiliteitsbeleid. Voorts is gedurende het onderzoek een aantal workshops 
gehouden met een groot aantal stakeholders gerelateerd aan mainport Schiphol.  
 
De onderzoekers zijn de leden van de begeleidingsgroep van dit onderzoek en 
alle stakeholders en overige geconsulteerde betrokkenen grote dank verschuldigd 
voor de plezierige samenwerking en voor de aangedragen informatie. Uiteraard 
komen mogelijke fouten en omissies in dit rapport voor rekening van de 
onderzoekers. 
 
Wij hopen dat dit rapport een nuttige functie zal vervullen bij de beleidsmatige 
discussie over de toekomst van Schiphol en over de versterking van de 
internationale concurrentiepositie van de Randstad.  
 
Delft, Amsterdam, Huizen 
Juni 2007 
 
 
 

                                                        
1 Schiphol Group (2007) Een wereldwijd netwerk voor een concurrerende randstad. Lange 
termijn visie op de ontwikkeling van de mainport Schiphol. Schiphol: Schiphol Group.  
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Synthese maatschappellijk-economische analyse 
mainport Schiphol 

1 Inleiding 

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft om een maatschappelijk-
economische analyse gevraagd om de groeiopties van Schiphol te kunnen toetsen.  
 
Bij ongewijzigd beleid loopt Schiphol zeer waarschijnlijk tegen 
capaciteitsgrenzen aan. Daarmee ontstaan knelpunten in de bereikbaarheid van 
het hart van het economische centrum van Nederland en laat Nederland 
belangrijke kansen liggen voor economische ontwikkeling. Het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat heeft Schiphol gevraagd om met opties te komen voor de 
oplossing van de capaciteitsproblemen.  
 
Het is onbekend welke maatschappelijke en economische knelpunten en kansen 
zich zullen gaan voordoen en hoe goed de opties van Schiphol daarop zullen 
inspelen. Het Ministerie heeft daarom behoefte aan een maatschappelijk-
economische analyse waarin de kansen en knelpunten in kaart zijn gebracht 
waarop de door Schiphol aan te reiken opties een antwoord moeten bieden.  
 
De hier uitgevoerde maatschappelijk-economische analyse is gebaseerd op vier 
bouwstenen:  
1. het vaststellen en afbakenen van de geografische impact en de 

milieugevolgen van de mainportregio, 
2. het benoemen en onderbouwen van het maatschappelijke en economische 

belang van mainport Schiphol, 
3. het uitvoeren van een SWOT-analyse2 van de knooppuntfunctie nu en in de 

toekomst, 
4. het uitvoeren van een SWOT-analyse van de vestigingsplaatsfunctie nu en 

in de toekomst. 
 
De basis van de vier bouwstenen is gelegd in een diepgaande issue-inventarisatie 
van de maatschappelijk-economische ontwikkeling van mainport Schiphol. 
 
In de Synthese-fase presenteren wij de resultaten van het gehele 
onderzoekbouwwerk en geven de kansen en knelpunten weer die in kaart zijn 
gebracht. In deze fase schetsen wij een aantal belangrijke dilemma’s ten aanzien 
van de maatschappelijk-economische situatie rond Schiphol, uitgaande van de in 
kaart gebrachte kansen en bedreigingen voor de knooppunt- en 
vestigingsplaatsfunctie voor mainport Schiphol.  
 
 

                                                        
2 SWOT wil zeggen: strengths, weaknessen, opportunities en threats. Het gaat hierbij om 
een analyse waarbij sterkten en zwakten in het heden van een bepaald fenomeen—hier 
mainport Schiphol—worden geconfronteerd met kansen en bedreigingen van de toekomst. 
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2 De belangrijkste issues betreffende de maatschappelijk-economische 
situatie rond mainport Schiphol 

In een issue analyse workshop hebben drieëntwintig externe experts op het gebied 
van luchtvaart, luchthavens, milieu en ruimtelijke economie, samen met 
opdrachtgever en onderzoeksteam, een breed spectrum van issues geïdentificeerd 
betreffende de maatschappelijk-economische situatie rond Schiphol. De 
resultaten van de issue analyse geven een indicatie van de issues die op dit 
moment van belang zijn voor een groot aantal stakeholders gerelateerd aan 
Schiphol—het is als het ware de ‘mental map’ van de deelnemers aan de 
workshop betreffende de maatschappelijk-economische situatie van mainport 
Schiphol en de kwesties en problemen waar in de toekomst oplossingen voor 
moeten worden gevonden—oplossingen waar in dit onderzoek nadrukkelijk niet 
op in wordt gegaan. Uit een omvangrijke lijst van issues zijn de volgende negen 
issues als centrale problemen naar voren gekomen: 
- De voortgaande groei van de luchtvaart 
- De fysieke en milieucapaciteit van Schiphol is knellend bij de 

voortgaande groei van de luchtvaart 
- Milieubelasting van het vliegverkeer 
- Veranderende vraagkarakteristieken in de luchtvaart 
- Kwetsbaarheid van het beschikbare netwerk  
- Maatschappelijk draagvlak voor luchtvaart 
- Concurrentieprofiel Schiphol 
- Economische structuur mainportregio 
- Bereikbaarheid mainportregio 
- Ruimtelijke inrichting mainportregio. 
 
Deze issues spelen een centrale rol in de verdere uitwerking van de 
maatschappelijk-economische situatie rond Schiphol. Veel van deze issues zijn 
op de een of andere wijze met elkaar verbonden—zo is de groei van de luchtvaart 
nauw verbonden met de milieucapaciteit. Het is niet zo dat bij deze issues een 
bepaalde ontwikkeling ondergeschikt is aan een andere, juist de verbondenheid 
van de issues is kenmerkend voor de problematiek die centraal staat.  

3 Maatschappelijke en economische belangen mainport Schiphol 

Schematisch (zie volgende bladzijde) zijn de belangrijkste maatschappelijk-
economische relaties rond Schiphol in kaart gebracht.  
 
De Noordvleugel van de Randstad is het uitgangspunt voor wat betreft het 
schaalniveau waarop de effecten zich voordoen, omdat daar in absolute en in 
relatieve zin de grootste effecten terechtkomen.  
 
Het effect van Schiphol betreft in eerste instantie de bedrijfstak luchtvaart zelf in 
de regio Amsterdam (Mainport Schiphol). Vervolgens treedt er een positief effect 
op in een aantal aanwijsbare bedrijfstakken in de regio. Er is ook een positief 
effect op een aantal andere assets in de regio: toerisme, congreswezen, de 
aantrekkelijkheid van Amsterdam als woonplaats voor kosmopolieten (een 
algemene aantrekkingskracht: “Amsterdam heeft ‘t”).  Daaronder vallen ook 
universiteiten, kunst & cultuur en de internethub.  
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Figuur S.1: Maatschappelijk-economische relaties mainport Schiphol. 

 
 
Schiphol versterkt vooral de bedrijfstakken logistiek, zakelijke diensten & 
hoofdkantoren, groothandel, congressen & toerisme. De centrumfunctie van 
Amsterdam versterkt in dit schema vooral congressen & toerisme en de zakelijke 
diensten & hoofdkantoren. Deze bedrijfstakken kennen ook weer elkaar 
versterkende relaties door onderlinge bestedingen. Dit vormt de kern van de 
agglomeratie Amsterdam, de economische kern van de Noordvleugel.  
 
Bij elkaar levert deze agglomeratie een krachtige vraag naar arbeid, woonruimte 
en kantoorruimte in de regio op. De vraag naar kantoorruimte levert geen 
beperkingen in de aanbodsfeer op; de kantorenmarkt doet zijn werk in de regio. 
Dat geldt strikt genomen ook voor de arbeidsmarkt. De Amsterdamse 
agglomeratie heeft een hogere participatiegraad dan bijvoorbeeld de periferie in 
Nederland, maar er is evenwel aanvullend sprake van onevenwichtigheden op de 
regionale arbeidsmarkt. Een agglomeratie heeft een aanzuigende werking op 
werkzoekenden. Een extra positieve feedbackloop is de versterking van de 
kantorenmarkt op de centrumfunctie.  
 
Agglomeratievoor- en -nadelen kruisen elkaar op de woningmarkt. De sterke 
arbeidsmarkt leidt tot een sterke vraag naar woonruimte, en Schiphol beperkt 
deze. De vraag naar woningen is ook sterk door de centrumfunctie van 
Amsterdam—daarbij denken wij ook aan de sfeer en algemene aantrekkelijkheid 
van een historische binnenstad.  
 
De agglomeratienadelen ontstaan bij de beperking op de grondmarkt vanwege 
schaarste, door geluidhinder (woningmarkt) en door infrastructuur/mobiliteit over 
land. Door de druk op de ruimte in de Noordvleugel is het moeilijk om voldoende 
diversiteit in de woonmilieus aan te bieden. Schiphol leidt tot een vraag naar 
hoogstedelijke functies, waardoor het aanbod van minder-verstedelijkte ruimte 
voor woonmilieus die horen bij een hoogwaardige regio achterblijft. Deze 
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beperking op de woningmarkt leidt er toe dat werkenden in de regio verder weg 
gaan wonen, resulterend in extra woon-werkverkeer en met een verdere druk op 
de infrastructuur als gevolg—en daardoor een verder negatief effect op de 
leefbaarheid. Agglomeratienadelen hebben evenals agglomeratievoordelen een 
zelfversterkend effect; beide mechanismen zijn met betrekking tot Schiphol 
duidelijk waarneembaar in de regio Amsterdam.  
 

 4 SWOT-analyse knooppuntfunctie Schiphol  

Op de volgende bladzijde is een overzicht gegeven van de huidige sterkten en 
zwakten en van toekomstige kansen en bedreigingen die op de knooppuntfunctie 
van Schiphol afkomen. Op deze kansen en bedreigingen moet het bedrijfsleven 
inspelen met het aanbieden van opties en oplossingen.  
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Figuur S.2: Samenvattende elementen SWOT-analyse knooppuntfunctie 
Schiphol 
 Sterkten (2007) 
 ‘Gouden Driehoek’: sterke bestuurlijke 

coördinerende basis 
 Overheid: luchtvaartpolitieke randvoor-

waarden en beschikbaarstelling capaciteit 
 Innovativiteit KLM wat betreft: 

- Alliantieopbouw 
- combi-concept 
- blokkensysteem 
- fusie met Air France 

 Schiphol: kwaliteitsluchthaven met alles 
onder een dak 

 Netwerkkwaliteit Schiphol 
 Vracht: unieke specialisatie in aanvoer 

luchtvracht sierteelt en Europese 
Distributiecentra . 

Zwakten (2007) 
 Schiphol kent een sterke afhankelijkheid van het 

overstapsegment (met relatief lage opbrengsten). 
 Kleine lokale markt 
 Slechte landzijdige bereikbaarheid van Schiphol 

 
 

Kansen (2020) 
Generiek voor knooppunten 
 Marktgroei 

- de opkomst van China en India 
- de toenemende vraag naar vliegen door 

voortdurende welvaartsgroei en 
globalisering 

Specifiek voor Schiphol 
 Het hub-and-spoke systeem biedt Schiphol 

kansen voor de bediening van kleinere 
Europese luchthavens 

 Fysieke baancapaciteit: meer bewegingen 
bij hetzelfde geluid—kans voor kleinere 
vliegtuigen en kleine Europese markten 

 Ruimte beschikbaar voor groei 
knooppuntfunctie in de toekomst door 
goede ruimtelijke inpassing Schiphol 

 Verschuiving lawaaiige naar stille 
vliegtuigen 

 Aanvullende luchthavencapaciteit in 
Nederland 

 Vracht: vooral groei in full freighter 
segment, deze hebben voorkeur voor 
Schiphol  

 
 

Bedreigingen (2020) 
Generiek voor knooppunten 
 Einde hub-and-spoke systeem?  
 Hub bypassing 
 Low Cost Carriers 
 Hubs gevoelig voor verstoringen 
 Schengen (security) 
 Low yield markten doen beroep op schaarse 

capaciteit 
Specifiek voor Schiphol 
 Fusie tussen Air France en KLM 

- Schiphol wordt secundaire hub binnen dual 
hubsysteem 

 Capaciteitsgrenzen Schiphol worden genaderd 
- Geluidscapaciteit en grenzen infasering nieuwe 

vliegtuigen bereikt  
- Vrachtvervoer doet een onevenredig beroep op 

de milieucapaciteit van Schiphol 
 Eenzijdige heffingen doen afbreuk aan ‘level playing 

field’ 
 Mededingingsbelang versus netwerkbelang 
 ‘Brussel’ betekent een potentiële aantasting ‘Gouden 

Driehoek’ 
 Effecten van de Open Aviation Area 
 Opkomst luchtvaartmaatschappijen Midden Oosten 

en luchthaven Dubai 
- Vlootopbouw en aanleg luchthavencapaciteit 

met verkapte staatssteun 
 Achterblijvende vrachtgroei heeft gevolgen voor 

rentabiliteit ICA passagiersnetwerk 
 Vracht beperkte mogelijkheden nachtvluchten 
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5 SWOT-analyse vestigingsplaatsfunctie Schiphol  

Hieronder geven wij een overzicht van de huidige sterkten en zwakten en van 
toekomstige kansen en bedreigingen die op de vestigingsplaatsfunctie van 
Schiphol afkomen.  

Figuur S.3: Samenvattende elementen SWOT-analyse Vestigingsplaatsfunctie 
Schiphol. 

Sterkten (2007) 
 Gunstige sectorstructuur: sterke relatie en 

integratie tussen Amsterdam en Schiphol 
 Luchtvaart is snel groeiende bedrijfstak 
 Bedrijfstak luchtvaart heeft relatief sterk 

voorwaarts effect 
 Kennisintensieve regio 
 Voorwaarden voor internationaal zakendoen 

zijn voor handen in de regio 
 Goed woonmilieu ‘creatieve klasse’  
 Traditionele, sterke band met Azië 
 Voldoende (kantoor)ruimte 
 Meedenkende en meewerkende overheid 

(‘Gouden Driehoek’)  
 Relatie zee- en luchthaven 
 Efficiënt logistiek cluster 
 Schiphol heeft nog fysieke ruimte om te 

groeien 
 Externe bereikbaarheid Randstad 

Zwakten (2007) 
 Krapte op de arbeidsmarkt 
 Hoofdkantoren in de logistiek bevinden zich in het 

buitenland 
 Gebrek aan integratie en samenhang en daardoor 

versnippering besluitvorming in ruimtelijke 
ordening 

 Innovatievermogen logistieke sector 
 Interne bereikbaarheid regio zwak 
 Kwaliteit werklocaties ondermaats 
 Decentrale ligging Schiphol ten opzichte van 

Europese regio’s 
 Europese mentaliteit matcht slecht met eigenzinnig 

optreden Nederland 
 Omvang overheidsinvesteringen blijft achter 
 Geen duidelijke strategie Aziatische markt door 

logistiek cluster 
  ‘Overige vestigingsplaatsfactoren’ zijn niet 

excellent 
 Bepaalde segmenten woningmarkt 

ondervertegenwoordigd 
 Leefbaarheid onder druk, beleving van vervuiling 

(geluid) 
Kansen (2020) 
 Nieuwe technologie om negatieve effecten van 

het verkeer- en vervoersysteem tegen te gaan 
 Beschikbare ruimte—ruimte beschikbaar voor 

toekomstige groei door goede ruimtelijke 
inpassing Schiphol 

 Ontwikkelen ‘zachte’ factoren: onderwijs, 
regelgeving, veiligheid, arbeidsmarkt 

 Blijvende groei inkomens 
 Voorop durven te lopen bij internaliseren 

negatieve effecten transport 
 Globalisering biedt kansen voor logistiek;  

- snelle groei Aziatische landen 
- richting Europese regio’s/continentale 

distributie 
- richting modulaire en tijdkritische 

productie 
 Amsterdam aansprekende locatie creatieve 

klasse (“Amsterdam heeft het”) 
 Vracht: Multi-mainport concept Schiphol-

Rotterdam vs. multi-airport concept 
concurrenten.  

Bedreigingen (2020) 
 Invloed Brussel neemt toe ten koste van Den Haag:  

institutioneel concurrentievoordeel aangetast 
 Gebrek aan absorptievermogen in omgeving 

Schiphol terwijl negatieve effecten zich in de 
toekomst versterken 
- Krapte op de regionale arbeidsmarkt  
- Dichtslibben infrastructuur in de regio 
- Ruimtegebrek voor de woonfunctie/gebrek aan 

woonmilieus gerelateerd aan ‘Metropolitane 
kwaliteit’ 

 Aanbod kantorenmarkt schiet kwalitatief tekort  
 Braindrain 
 Institutionele verstarring en bureaucratische 

complexiteit Randstad  
 Concurrentie alternatieve vestigingslocaties EDC’s 
 ‘Volumestrategie’ heeft veel beperkingen 
 Globalisering versterkt perifere ligging 
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6 Dilemma’s ten aanzien van de maatschappelijk-economische analyse 
van mainport Schiphol 

Deze studie naar de maatschappelijk-economische analyse van mainport Schiphol 
heeft een aantal dilemma’s boven tafel gebracht, die wij hieronder presenteren. 
Deze dilemma’s hebben betrekking op: 
(a) Ontwikkelingen in de luchtvaart kennen een fundamentele onzekerheid wat 

het nemen van ingrijpende beslissingen bemoeilijkt. 
(b) Het optimaliseren van mainport Schiphol is afhankelijk van het geografische 

perspectief dat wordt gekozen: is dat een Europees, een nationaal of een 
regionaal perspectief? 

(c) De internationale omgeving van mainport Schiphol kent een sterke 
dynamiek, Schiphol moet in deze meer internationaal georiënteerde 
omgeving zoeken naar een nieuw evenwicht. 

(d) Een blijvende keuze voor volumebeleid vraagt tevens keuzen ten aanzien van 
selectiviteit. 

(e) Bij de ontwikkeling van de knooppuntfunctie heeft het netwerkbelang tot op 
heden voorop gestaan, soms ten koste van het mededingingsbelang.  

(f) Het is de vraag of het mogelijk is om alle drie de beleids- 
hoofddoelstellingen—mededingingsbeleid, ontwikkeling knooppuntfunctie 
en begrenzen milieubelasting—in de beleidsontwikkeling te realiseren.  

(g) Ontwikkelingen als hub-bypassing en low cost carriers betekenen dat 
Schiphol zich moet beraden op de toekomstige invulling van de hubfunctie. 

(h) De kosten van het vliegen voor de individuele consument worden steeds 
lager, terwijl de kosten voor de samenleving als geheel steeds verder 
toenemen. 

(i) Het is de vraag in hoeverre een open economie als de Nederlandse zich kan 
onttrekken aan de groei van de luchtvaart, als zijnde een wezenlijk kenmerk 
van globalisering. 

(j) In de regio Amsterdam is een grote behoefte aan gedifferentieerde, 
‘Metropolitane’ woonmilieus—onder andere voor bewoners die relatief veel 
gebruik maken van Schiphol—, maar is de ruimte beperkt door de (verdere) 
ontwikkeling van Schiphol.  

(k) Het ruimtelijk beleid ten aanzien van Schiphol is enerzijds bedoeld om de 
ontwikkeling van Schiphol mogelijk te maken, anderzijds maakt het de 
ruimtedruk steeds groter. 

(l) Agglomeratienadelen gerelateerd aan mainport Schiphol hebben een 
zelfversterkend effect. Doordat mensen verder weg gaan wonen wegens de 
geringe leefbaarheid rond Schiphol veroorzaken zij meer verkeer waardoor 
de leefbaarheid verder afneemt.  

(m) Schiphol versterkt vooral de dienstensector. Vanwege de achterblijvende 
productiviteitsontwikkeling daarvan treedt er eerder krapte op de 
arbeidsmarkt op.  

(n) Restrictie van het aantal vliegbewegingen heeft een gedifferentieerd effect op 
de vestigingsplaatsfunctie van Schiphol. 

(o) Transportknooppunt Schiphol en groeipool Amsterdam lopen in elkaar over; 
dit kan tot ongewenste verdringingseffecten leiden. 

(p) Vracht is verantwoordelijk voor 4 procent van de vluchten, maar voor 25 
procent van de geluidscapaciteit. 
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Hieronder worden deze dilemma’s in meer detail uitgewerkt. 
 
(a) Hoe omgaan met fundamentele onzekerheid in de luchtvaart? 
Een centraal dilemma dat samenhangt met het nemen van ingrijpende besluiten 
over Schiphol gaat over de grote en fundamentele onzekerheid over verschillende 
aspecten van de luchtvaart, de knooppuntfunctie en over de vraag welke 
capaciteit in de toekomst nodig is. Voorbeelden van dergelijke onzekerheden zijn: 
 Hoe gaat het hub-and-spoke systeem zich in de toekomst ontwikkelen 

gegeven trends als hub-bypassing en de voortgaande groei van low cost 
carriers? 

 Hoe gaat de vliegtuigtechnologie zich in de toekomst ontwikkelen—denk 
aan de schaal van vliegtuigen of het geluid van motoren? 

 Wat is allemaal mogelijk betreffende de technologie gerelateerd aan het 
landen en opstijgen van vliegtuigen? 

 
Deze onzekerheden betekenen dat welke besluiten ook worden genomen ten 
aanzien van de toekomst van Schiphol, men altijd ingehaald kan worden door 
technologische of andere ontwikkelingen en daardoor—terugkijkend en 
gewapend met toekomstige kennis—verkeerde beleidskeuzen gemaakt blijkt te 
hebben. 
 
(b) Optimaliseren naar het Europese, nationale of regionale perspectief? 
Een belangrijk dilemma hangt samen met het perspectief waarmee het 
luchtvaartsysteem wordt bezien. Vanuit een Europees—of ‘Brussels’—
perspectief is het mogelijk om een bepaalde optimale samenstelling en hiërarchie 
van hub-luchthavens in Europa vast te stellen. Daarnaast is het mogelijk om de 
hub-functie te optimaliseren vanuit een Nederlands perspectief. De rol van 
Schiphol in het Europese luchtvaartsysteem is waarschijnlijk verschillend 
uitgaande van beide perspectieven. Voorts is het de vraag of regionale effecten 
van Schiphol gunstig zijn voor de Nederlandse economie als geheel. 
 
Dit dilemma heeft een relatie met het perspectief waarmee maatschappelijke 
kosten-batenanalyses worden uitgevoerd—in ons land doorgaans vanuit het 
nationale perspectief, terwijl het goed mogelijk is dat effecten op het bredere 
Europese schaalniveau betrekking hebben.  
 
(c ) Zoeken naar een nieuw evenwicht voor Schiphol in een meer internationaal 
georiënteerde omgeving 
KLM, Schiphol en de Nederlandse overheid vormden in het verleden een hecht 
institutioneel netwerk dat in de sector bekend staat onder de naam ‘Gouden 
Driehoek’. Dit netwerk is één van de achtergronden van de succesvolle 
ontwikkeling van zowel Schiphol als de KLM—denk bij KLM bijvoorbeeld aan 
het Open-Skies verdrag dat de Nederlandse overheid met de Verenigde Staten 
sloot en dat een belangrijke achterliggende kracht voor de alliantieopbouw van 
KLM bleek. Er is echter sprake van een belangrijke structurele wijziging in twee 
van de drie onderdelen van dit netwerk, waardoor er sprake is van een veel meer 
internationale oriëntatie: 
 KLM is opgegaan in Air France-KLM 
 Het luchtvaart- en –havenbeleid wordt steeds meer beïnvloed door Brussel.  
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Voor wat betreft Schiphol is de internationalisering achtergebleven, recentelijk 
door de beslissing van de Nederlandse overheid om Schiphol niet naar de beurs te 
brengen. Door deze gewijzigde omstandigheden moet Schiphol op zoek naar een 
nieuw institutioneel evenwicht om zich verder te kunnen ontwikkelen. Het zal 
daarbij steeds minder een beroep kunnen doen op de Nederlandse overheid. 
Voorts wijst de OESO (2007) op de versnipperde bestuurlijke infrastructuur in 
ons land—ook voor Schiphol een verzwakking van het traditionele hechte 
netwerk.   
 
(d) Blijvende keuze voor volume- of een selectiviteitsbeleid? 
Indien ook in de toekomst voor de accommodatie van de knooppuntfunctie zal 
worden gekozen, betekent dat tevens dat beleid zal moeten worden gevoerd dat 
op onderdelen conflicteert met de thans gekozen richtingen. Deze segmenten 
lijken zich te richten op het nog steeds accommoderen van alle segmenten, ook 
die minder knooppuntgebonden zijn. De knooppuntfunctie heeft zich tot op heden 
in deze beleidscontext vrijwel ongehinderd kunnen ontwikkelen. Blijvende 
accommodatie op Schiphol van alle segmenten legt een groot beslag op de 
capaciteiten, waardoor de knooppuntfunctie zelf mogelijk onder druk komt te 
staan. De geluidsgrenzen worden binnen enkele jaren bereikt, en zelfs de fysieke 
piekuurcapaciteitsgrenzen komen in zicht als niet voor een transparant en niet-
discriminatoir selectiviteitsbeleid wordt gekozen.  
 
Andere beleidskeuzen hebben de mogelijkheden voor een dergelijk 
selectiviteitsbeleid echter sterk beperkt. Deze zijn: 
 De wijze waarop het huidige selectiviteitsbeleid is ingericht en het ontbreken 

van prikkels daarin, 
 het—gegeven de huidige regelgeving—niet ter beschikking kunnen stellen 

van majeure secundaire luchthavencapaciteit in Nederland—zoals het geval 
is in de meeste omliggende landen, 

 het nog steeds gehanteerde volumebeleid door Schiphol,  
 dat er een dilemma rijst tussen de voordelen van concentratie enerzijds en het 

selectief accommoderen op Schiphol anderzijds. Het combineren hiervan kan 
ook als uitdaging—in plaats van als dilemma—worden gezien. Het antwoord 
op deze vraag maakt veel uit voor de vestigingsplaatsfunctie van Schiphol.  

 
Een gerelateerd dilemma is dat, indien voor een selectiviteitsbeleid ten aanzien 
van de knooppuntfunctie zou worden gekozen, het niet op voorhand te zeggen is 
wat de effecten zullen zijn voor welke onderdelen van het vestigingsmilieu. Veel 
activiteiten hebben een sterke relatie met de vestiging in Amsterdam en het 
gebruik van de luchthaven—daar gaan wij hieronder nog nader op in—, maar 
aanpassingen in de karakteristieken van de luchthaven door een 
selectiviteitsbeleid zal verschillend uitwerken op de toeristische functie, 
hoofdkantoren-, groothandel- of logistieke functie. 
 
(e) Netwerk- of mededingingsbelang?  
Bij de ontwikkeling van de knooppuntfunctie tot op heden heeft het (KLM-) 
netwerkbelang voorop gestaan, soms ten koste van het mededingingsbelang. Dat 
kan ten koste gaan van het belang van de lokale markt die in sommige gevallen 
potentiële concurrentie wordt onthouden. Ligt in de toekomstige 
beleidsontwikkeling de nadruk op netwerkbelang of op mededingingsbelang? 
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Op andere onderdelen is echter in het verleden een (impliciete) keuze voor een 
nadruk op het mededingingsbelang gemaakt. Zo is de concurrentieverhouding 
tussen Schiphol en Charles de Gaulle sinds de fusie tussen Air France en KLM in 
een ander daglicht komen te staan. Ook met de introductie van de HSL en de 
aantakking van de HSL op luchthavens wordt de concurrentie aangewakkerd. 
Verder is voortgaande liberalisatie en de liberale houding van de Nederlandse 
overheid een expliciete keus geweest voor meer concurrentie. 
 
Onvoldoende capaciteit (of capaciteitsbeperkende dan wel andere eenzijdige 
maatregelen) in vergelijking met concurrerende knooppunten kunnen in het geval 
van meer liberale marktverhoudingen leiden tot een verschuiving van vraag- dan 
wel aanbodcomponenten in de luchtvaartmarkt naar concurrerende knooppunten. 
De combinatie van (1) behoud knooppuntfunctie, (2) keus voor meer liberale 
marktverhoudingen en (3) onvoldoende capaciteit (dan wel 
capaciteitsbeperkende, dan wel andere eenzijdige maatregelen) is op langere 
termijn niet meer houdbaar. 
 
(f) Realisering van alle drie de hoofddoelstellingen in de beleidsontwikkeling zal 
steeds moeilijker gaan worden   
Resumerend zijn er in het verleden in grote lijnen drie doelstellingen geweest die 
alle drie door het gevoerde beleid van de ‘Gouden Driehoek’ konden worden 
gehonoreerd. Deze zijn:  
(1) een liberale koers met ruimte voor concurrentie,  
(2) ruimte voor de KLM en de inrichting van Schiphol tot zijn knooppunt en  
(3) milieubelasting binnen bepaalde grenzen, zodat het draagvlak (lees, vrij 
vertaald; de maatschappelijke ‘license to operate’) in de omgeving van Schiphol 
voor de luchthaven behouden blijft.  
 
Hoewel met de dubbeldoelstelling in het verleden goede winst is geboekt, lijkt het 
erop dat de realisatie van alle drie de doelstellingen in de toekomst steeds 
moeilijker gaat worden. Er zijn géén makkelijke oplossingen meer voor handen. 
 
Indien blijvend een keuze gemaakt wordt voor (1) meer liberale 
marktverhoudingen—en de deur voor concurrentie dus openblijft—én 
tegelijkertijd de KLM de ruimte krijgt om (2) de knooppuntfunctie op Schiphol te 
behouden, zal de milieubelasting (3) de gestelde grenzen uiteindelijk 
overschrijden (indien niet op Schiphol dan wel op de andere Nederlandse 
luchthavens). Daardoor komt het draagvlak in de omgeving van Schiphol, of de 
andere Nederlandse luchthavens, voor een eventuele verdere ontwikkeling danig 
onder (verdere) druk te staan. 
 
Indien men vast wil houden aan (3) de gestelde milieugrenzen voor Schiphol en 
andere Nederlandse luchthavens, én tegelijkertijd blijvend een keus gemaakt 
wordt voor (1) meer liberale marktverhoudingen en de deur voor concurrentie dus 
openblijft, zal (2) de KLM vermoedelijk de knooppuntfunctie voor Schiphol in 
zijn huidige vorm niet kunnen behouden en zal selectiviteit een grotere rol in het 
netwerk gaan spelen.  
 
Indien men vast wil houden aan (3) de gestelde milieugrenzen voor Schiphol en 
andere Nederlandse luchthavens, én tegelijkertijd ook de KLM de ruimte blijft 
houden om (2) de knooppuntfunctie op Schiphol te houden, zal de overheid 
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minder ruimte moeten geven aan (1) concurrerende maatschappijen dan wel aan 
de KLM anderszins op Schiphol een beschermende omgeving moeten bieden. Dat 
laatste staat op gespannen voet met het thans ingeslagen Europees beleid. 
 
(g) De toekomstige invulling van de hubfunctie 
Hierboven is ingegaan op het strategische belang van de knooppuntfunctie voor 
Schiphol. Schiphol ontleent zijn sterke functie voor een belangrijk deel aan zijn 
netwerkkwaliteit en het grote aantal bestemmingen in het netwerk. Er zijn echter 
ook ontwikkelingen in de luchtvaart waardoor de knooppuntfunctie een andere 
invulling kan krijgen. Door de groei van de luchtvaartmarkt krijgen steeds meer 
herkomsten en bestemmingen draagvlak voor een directe verbinding. Hierdoor is 
het gebruik van een knooppunt als Schiphol niet meer noodzakelijk—een 
fenomeen dat bekend staat als ‘hub-bypassing’. Daarnaast zijn low cost carriers 
opgekomen die veel directe verbindingen onderhouden, buiten de primaire 
luchthavens. 
 
Deze ontwikkelingen zetten het bestaansrecht van knooppunten in principe onder 
druk maar knooppunten in het algemeen, en dus ook Schiphol, kunnen hieraan 
ontsnappen door kleinere markten via de hub te verbinden—markten die binnen 
afzienbare tijd geen directe verbinding zullen krijgen (bijvoorbeeld de markt van 
Stavanger naar Los Angeles, of die van Stuttgart naar Manila). De KLM met 
Schiphol heeft in principe de keuze hiervoor reeds gemaakt, gegeven de 
uitstekende connectiviteit tussen de kleinere Europese markten en 
intercontinentale bestemmingen. Ook de low cost carriers, met hun vele intra-
Europese vluchten, kunnen hier vanuit het perspectief van de luchthaven Schiphol 
een bijdrage aan leveren. Schiphol heeft ten opzichte van haar Europese 
concurrenten een sterk en fijnmazig intra-Europees netwerk, waardoor het 
mogelijk minder vatbaar is voor hub-bypassing. Ook de keuze voor het kleinere 
lange-afstandsvliegtuig (bijvoorbeeld Boeing 777) past in dat beeld, omdat met 
dat vliegtuig de ‘dunnere’ intercontinentale bestemmingen kunnen worden 
bediend.  
 
Daarmee wordt wel weer een ander dilemma zichtbaar: terwijl de grotere markten 
steeds meer direct (kunnen) worden bediend, moeten de KLM en Schiphol steeds 
meer hun toevlucht zoeken tot steeds kleinere markten en de vraag is of op 
langere termijn de baten daarvan (aantal passagiers en opbrengsten) wel opwegen 
tegen de kosten (een groot beslag op luchthavencapaciteit). 
 
(h) Er is tegelijkertijd sprake van belangrijke prijsdalingen in de luchtvaart en 
een toename van niet geprijsde negatieve externe effecten  
De kosten van het vliegen voor de individuele consument worden steeds lager, 
terwijl de kosten voor de samenleving als geheel steeds verder toenemen. Er is 
sprake van een lange termijnontwikkeling in de luchtvaart waarin sprake is van 
prijsdalingen (figuur 4.6), onder andere door liberalisering en schaaleffecten. 
Tegelijkertijd neemt de absolute omvang van de meeste niet geprijsde externe 
effecten (de maatschappelijke kosten) samenhangend met luchtvaart toe 
(bijvoorbeeld tabel 4.20 en 4.22). Op lokaal niveau worden stilte, schone lucht en 
een aantrekkelijk landschap schaarser en neemt de waardering ervan toe bij 
toenemende welvaart. Op een globaal schaalniveau geldt dat voor CO2-uitstoot en 
het broeikaseffect eveneens. Het relatieve aandeel van CO2 door luchtvaart is nu 
nog betrekkelijk beperkt, maar luchtvaart in hogere luchtlagen geeft een dubbel 
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effect op de broeikaswerking. In combinatie met de toenemende luchtvaart kan de 
broeikaswerking in 2020 voor een zeer aanzienlijk deel door de luchtvaart 
worden veroorzaakt. Vroeg of laat zullen prijsstijgingen van zulke ‘goederen’ 
leiden tot beperkingen in de aanbodsfeer.  
 
(i) De groei in de luchtvaart is een wezenlijk kenmerk van globalisering waaraan 
een open economie als de Nederlandse zich maar moeilijk kan onttrekken   
Economische groei in de wereld gaat gepaard met een steeds sterkere inzet van 
luchtvaart, vergelijkbaar met de inzet van de container in de zeevaart. De vraag 
naar luchtvaart is een structureel kenmerk van globalisering. De wereldeconomie 
wordt steeds luchtvaartintensiever; dit is een systeemkenmerk van economische 
groei. Dit plaatst Nederland voor een belangrijke keuze: in hoeverre kunnen we 
ons onttrekken aan een dergelijke dynamische sector—zeker als daarbij sprake is 
van een comparatief voordeel van de luchtvaartsector in ons land—en 
vervolgens: wat is het alternatief? In hoeverre kunnen wij ons aan globalisering 
en luchtvaart onttrekken door het ontwikkelen van een meer op selectiviteit 
gebaseerd beleid (zie hierboven)?  
 
(j) In de regio Amsterdam is een grote behoefte aan gedifferentieerde 
woonmilieus maar is de ruimte beperkt door de (verdere) ontwikkeling van 
Schiphol  
Bij de inrichting van de Noordvleugel van de Randstad voor andere 
ruimtevragende functies moet voldoende ruimte worden gelaten aan de verdere 
ontwikkeling van mainport Schiphol. Dit betekent dat woningbouw in de 
omgeving van de luchthaven, op plaatsen waar dit uit een oogpunt van geluid en 
veiligheid niet wenselijk is, moet worden vermeden. Het dilemma is echter dat op 
dit moment sprake is van de behoefte aan gedifferentieerde woonmilieus rond 
Amsterdam—een behoefte aan ‘metropolitane kwaliteit’, niet alleen betreffende 
woningen voor werknemers in bijvoorbeeld de creatieve industrie, maar ook voor 
groepen als families die toch dicht bij de stad willen wonen—wat de ruimtedruk 
voor de woonfunctie verder doet toenemen. Het zijn daarmee juist groepen 
werknemers, waarvan bekend is dat zij relatief veel gebruik maken van 
Schiphol—en daardoor verantwoordelijk zijn voor de groei van de luchthaven—
waarvoor het belangrijk is om gedifferentieerde woonmilieus te ontwikkelen in 
de regio, wat wordt bemoeilijkt door de verdere ontwikkeling van Schiphol. 
  
Schiphol leidt tot een vraag naar grootstedelijke functies, waardoor het aanbod 
van minder-verstedelijkte ruimte ook wordt ingevuld door woonmilieus die horen 
bij een grootstedelijke regio. Deze beperking op de woningmarkt leidt ertoe dat 
veel werkenden in de regio verder weg gaan wonen, resulterend in extra woon-
werkverkeer en met een verdere druk op de infrastructuur als gevolg—en 
daarmee een verder negatief effect op de leefbaarheid. 
 
(k) Door de bouwbeperking rond Schiphol wordt de ruimtevraag naar een ander 
gebied verplaatst, zodat de ‘hinder voetafdruk’ van Schiphol steeds groter wordt 
De bevolking in het gebied van 25 kilometer rond Schiphol is met 65 duizend 
mensen toegenomen in de afgelopen jaren, waardoor bij een gelijkblijvende 
geluidsproductie het volume aan overlast toch toeneemt. Restrictie op 
woningnieuwbouw beoogt dit te beperken. Binnen het gebied waar deze 
beperking geldt, is de bevolking met 5 procent toegenomen tussen 1990 en 2002, 
daaromheen is dat circa 10 procent geweest. Verwacht wordt dat de 
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bevolkingsgroei buiten dat gebied enigszins zal versnellen. Door de 
bouwbeperking rond Schiphol wordt de ruimtevraag naar een ander gebied 
verplaatst, zodat de ‘hinder voetafdruk’ van Schiphol steeds groter wordt. 
Beperking van het binnengebied leidt tot grotere druk op het buitengebied.   
De inkomende pendel zal voorts toenemen en extra druk zetten op de 
infrastructuur die—blijkens de OESO (2007)—nu al tekort schiet. Er zijn 
overigens geen omvangrijke investeringen bekend die beogen deze toenemende 
pendel op te lossen.  
 
(l) Agglomeratienadelen hebben een zelfversterkend effect 
De woningmarkt in de regio Amsterdam is al overvraagd en kent al grote 
kwalitatieve mismatches door het eenzijdige aanbod—zoals hierboven reeds 
betoogd. Door de sterke economische ontwikkeling van de regio, ondersteund 
door Schiphol, neemt de krapte op de woningmarkt toe. Geluidhinder leidt tot een 
grote aanbodbeperking; nieuwbouw is in een groot gebied uitgesloten. Mensen 
gaan verder wonen, woon-werkafstanden worden groter, de vraag naar 
infrastructuur neemt verder toe en daarmee groeit de druk op de leefbaarheid 
verder. Toenemende mobiliteit leidt immers tot meer vervuiling.  
 
(m) Door schaarste op de arbeidsmarkt blijft de productiviteitsontwikkeling in de 
regio achter 
De arbeidsmarkt zal door factoren zoals vergrijzing een toenemende schaarste 
kennen. De OESO (2007:70) wijst weliswaar op een hoge participatiegraad, maar 
daarnaast op de relatieve ondervertegenwoordiging van diverse groepen in de 
arbeidsmarkt, zoals allochtonen en oudere werknemers. Dat betekent dat de 
arbeidsmarkt een relatief eenzijdige samenstelling kent en dat door de structurele 
ondervertegenwoordiging van bepaalde segmenten de arbeidsmarkt niet optimaal 
functioneert. In de regio Amsterdam zal het effect van deze schaarste en 
onevenwichtigheid zich versterkt voordoen vanwege de extra vraag naar arbeid in 
dienstverlenende sectoren die voordeel hebben van internationale luchtvaart. 
Zulke dienstverlenende sectoren kunnen de arbeidsproductiviteit niet gemakkelijk 
verhogen. Dit komt omdat menselijke arbeid de dominante productiefactor is, in 
plaats van machines. Het is gegeven deze activiteiten niet eenvoudig om te 
investeren in productiviteitsverhogende technologie.  
 
(n) Restrictie van het aantal vliegbewegingen heeft een gedifferentieerd effect op 
het voorwaartse effect van Schiphol 
Restrictie van het aantal vliegbewegingen leidt ertoe dat bepaalde vluchten niet 
op Schiphol uitgevoerd kunnen worden. Het maakt voor het voorwaartse effect 
heel veel uit: 
 welk segment op Schiphol blijft,  
 welke vluchten uitgeplaatst worden en  
 waar deze uitgeplaatste vluchten heen gaan.  

Dit moet gezien worden in combinatie met de verdere schaalvergroting en groei 
in de luchtvaart. Bij eenzelfde aantal vliegbewegingen kan het aantal passagiers 
enorm toenemen.  
 
Verder maakt het voor het voorwaartse effect—de vestigingsplaatsfunctie—
enorm veel uit hoe er wordt beperkt. Het resultaat kan zijn dat restrictie geen 
effect op de vestigingsplaatsfunctie heeft. Het resultaat kan daarentegen ook zijn 
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dat het een negatief effect op de vestigingsplaatsfunctie heeft. Cruciaal daarin is 
het behoud van het asset van de KLM, namelijk het gedifferentieerde netwerk. 
  
(o) Transportknooppunt Schiphol en groeipool Amsterdam lopen in elkaar over 
en dit kan tot ongewenste verdringingseffecten leiden 
De elementen van Schiphol als transportknooppunt en van de regio Amsterdam 
als groeipool lopen makkelijk in elkaar over. Daarbij ontstaan echter ook 
gemakkelijk verdringingseffecten. Schiphol wordt een ‘Airportcity’ en 
Amsterdam een ‘luchthavenstad’. Schiphol vergt steeds meer ruimte en wordt 
daarmee een grotere pull-factor, waardoor de inpassing van de ruimte in de regio 
steeds moeilijker wordt. Bedrijven willen zo dicht mogelijk op Schiphol zitten, en 
het risico is dat ze daardoor de luchtvaart zelf in de weg zitten. Daarbij kan het 
gaan om economische functies die voor de ontwikkeling van de luchtvaart zelf 
niet per se noodzakelijk zijn. In de omgeving van Schiphol dient de ontwikkeling 
van de luchtvaart primair te zijn. Daartegenover staat dat Schiphol en de 
luchtvaart ten dienste staan van de regio Amsterdam en niet andersom. De regio 
Amsterdam kent van origine meer assets (zoals de universiteiten en kunst & 
cultuur) die de aantrekkelijkheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van de regio 
bepalen. Zulke andere factoren mogen niet verwaarloosd worden door de groei 
die de luchtvaart teweegbrengt zodat de mix van pull-factoren in stand blijft. De 
economische functies van de regio raken dan niet eenzijdig om de luchtvaart heen 
gebouwd. Andere economische functies—niet luchtvaartgerelateerd—hebben dan 
ook kansen. 
 
(p) Vracht is verantwoordelijk voor 4 procent van de vluchten maar voor 25 
procent van de geluidscapaciteit. 
Voor vrachtvervoer worden relatief veel oudere vliegtuigen met slechtere 
geluidskarakteristieken ingezet en verder vindt daarvan relatief veel verkeer in de 
nacht plaats. Omdat naar verwachting vracht sneller groeit dan passagiers en 
bovendien steeds meer vracht in vrachtvliegtuigen in plaats van combi carriers zal 
worden vervoerd, zal dat probleem vermoedelijk alleen maar groter worden. 
Daarmee kunnen de naderende capaciteitsgrenzen op Schiphol op langere termijn 
wel eens een grotere bedreiging voor de knooppuntfunctie zijn dan die op 
Heathrow en Frankfurt. Enerzijds door de ontbrekende reservecapaciteit elders in 
Nederland, waardoor de mogelijkheden tot selectiviteitsbeleid worden beperkt, 
anderzijds door het beleid van Schiphol zelf.  
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1 Inleiding 

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft om een maatschappelijk-
economische analyse gevraagd om de groeiopties van Schiphol te kunnen toetsen. 
Deze aanleiding wordt, evenals de reikwijdte en uitgangspunten die bij de analyse 
zijn gehanteerd, hieronder nader toegelicht.    
 

1.1 Maatschappelijk-economische analyse gevraagd om opties Schiphol te 
kunnen toetsen 

Bij ongewijzigd beleid loopt Schiphol tegen capaciteitsgrenzen aan. Daarmee 
ontstaan knelpunten in de bereikbaarheid van het hart van het economische 
centrum van Nederland en laat Nederland belangrijke kansen liggen voor 
economische ontwikkeling. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft 
Schiphol gevraagd om met opties te komen voor de oplossing van de 
capaciteitsproblemen.  
 
Het is onbekend welke maatschappelijke en economische knelpunten en kansen 
zich zullen gaan voordoen en hoe goed de opties van Schiphol daarop zullen 
inspelen. Het Ministerie heeft daarom behoefte aan een maatschappelijk-
economische analyse waarin de kansen en knelpunten in kaart zijn gebracht 
waarop de door Schiphol aan te reiken opties een antwoord moeten bieden.  
In dit document presenteren wij deze analyse. 
 
De hier uitgevoerde maatschappelijk-economische analyse is gebaseerd op vier 
bouwstenen (zie figuur 1.1 op de volgende bladzijde):  
1. het vaststellen en afbakenen van de geografische impact van de 

mainportregio  
2. het benoemen en onderbouwen van het maatschappelijke en economische 

belang van mainport Schiphol, 
3. het uitvoeren van een SWOT-analyse van de knooppuntfunctie nu en in de 

toekomst, 
4. het uitvoeren van een SWOT-analyse van de vestigingsplaatsfunctie nu en 

in de toekomst. 
 
De basis van de vier bouwstenen is gelegd in een diepgaande issue-inventarisatie 
van de maatschappelijk-economische ontwikkeling van mainport Schiphol. 
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Figuur 1.1:  Onderzoeksbouwwerk maatschappelijk-economische analyse 
Schiphol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Reikwijdte en methodologische uitgangspunten 

Reikwijdte 
De hier gerapporteerde analyse heeft een brede reikwijdte. Bij het in beeld 
brengen van de kansen en bedreigingen van Schiphol gaat het zowel om de 
knooppuntfunctie als de vestigingsplaatsfunctie van Schiphol voor de bredere 
mainportregio. De afbakening van de mainportregio is onderdeel van het 
onderzoek. Daarnaast heeft het onderzoek betrekking op zowel de middellange 
(2020) als de lange (2040) termijn. 
 
Methodologische uitgangspunten  
De opdrachtgever gaat er van uit dat de ruimtelijke configuratie van Schiphol niet 
wezenlijk verandert in de komende decennia—de bekende ruimtelijke vorm van 
Schiphol met zijn landingsbanen blijft gehandhaafd—en dat het huidige beleid 
evenmin verandert. Dit laatste betekent onder meer dat:  
 de positie van Schiphol als één van de belangrijkste hubs in Noordwest-

Europa behouden blijft, 
 er verdere groeiruimte is voor de luchtvaart. Dit wordt gerealiseerd door: 

- het bevorderen van het vliegverkeer dat nodig is voor het behouden 
en versterken van Schiphol als belangrijke internationale 
luchthaven; 

- het bevorderen van stiller en schoner vliegverkeer; 
- het zorgen dat Schiphol daadwerkelijk de ruimte kan gebruiken die 

ze heeft gekregen binnen de randvoorwaarden aan overlast, 
 de hinder die het vliegverkeer in de ruime omgeving van Schiphol 

veroorzaakt zo veel mogelijk wordt teruggedrongen en ook binnen de 
bestaande milieugrenzen wordt gehouden. 
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De wereld rondom Schiphol verandert daarentegen voortdurend. Juist deze 
spanning tussen het huidige beleid en de huidige configuratie enerzijds en de 
veelheid van veranderingen in de wereld rondom Schiphol anderzijds geven 
de essentie van dit project weer. Uit deze spanning komen zowel kansen als 
bedreigingen voort, die in dit project expliciet gerapporteerd zijn. 
Wij gaan uit van: 
 De volgende definitie van mainport Schiphol: “Mainport Schiphol omvat 

twee nauw verweven functies met betekenis voor de nationale economie. Ten 
eerste de knooppuntfunctie van Schiphol: een luchthaven met een 
hubfunctie; een knooppunt waar veel nationale, Europese en 
intercontinentale verbindingen samenkomen. Ten tweede de 
vestigingsplaatsfunctie van Schiphol: een grootstedelijk gebied met een 
hoogwaardig woon-, leef- en vestigingsklimaat waar veel bedrijven 
concurrerend opereren in internationale netwerken van productie en 
consumptie en waar veel mensen wonen, werken en recreëren.” 

 Het huidige vigerende luchtvaartbeleid, ruimtelijke en sociaal-economische 
beleid zoals geformuleerd in de meest recente beleidsnota’s en overige 
stukken3. 

 De huidige configuratie van Schiphol met de huidige ruimtelijke inrichting 
van de omgeving van de luchthaven. 

 De huidige situatie (2006) en de situatie gegeven de huidige configuratie en 
het huidige beleid op middellange (2020) en lange (2040) termijn. 

 De studie ‘Vier vergezichten op Schiphol’; vier scenario’s die mogelijke 
toekomsten voor Schiphol schetsen gegeven autonome ontwikkelingen en het 
huidige beleid. 

 
De studie is te kenschetsen als een integrale probleemanalyse, uitgaande van de 
huidige ruimtelijke configuratie van Schiphol. Er wordt niet ingegaan op 
mogelijke alternatieve ontwikkelingsrichtingen van de mainport. Voorts worden 
in deze studie geen effecten als veranderingen van tarieven en reistijden van 
reizigers en verladers bij alternatieve ontwikkelingsrichtingen van de mainport in 
kaart gebracht. Dergelijke effecten zijn vooral noodzakelijk in een 
maatschappelijke kosten-batenanalyse en minder in de hier voorgestane analyse.  
 

1.3 Beleidscontext: het ruimtelijke beleid voor en in relatie tot 
Schiphol ontleend aan de vigerende beleidskaders. 

Het Rijk houdt vast aan het uitgangspunt dat Schiphol zich tot 2030 op de huidige 
locatie verder moet kunnen ontwikkelen. Het beleid is gericht op een blijvende 
bijdrage van de luchthaven aan de internationale concurrentiepositie van de 
Randstad. Voor het beleid op het gebied van de vestiging van bedrijven en 
kantoren in de directe nabijheid van de luchthaven geldt het criterium van 
‘gerelateerd aan de luchthaven’—dit omwille van het behoud van de landzijdige 
bereikbaarheid, veiligheidsdoelstellingen en de toekomstige duurzame 
ruimtebehoefte ten behoeve van de primaire vervoersfunctie van de mainport.  
 

                                                        
3 Kabinetsstandpunt Schiphol, Wet Luchtvaart, Luchthavenindelingsbesluit, 
Luchthavenverkeersbesluit, Nota Ruimte, Nota Mobiliteit, Nota Pieken in de Delta, et 
cetera. 



2007-D-R0523/A| Maatschappelijk-economische analyse mainport Schiphol 4 
 

 

 

Bij de inrichting van de Noordvleugel van de Randstad voor andere 
ruimtevragende functies moet voldoende ruimte worden gelaten voor de verdere 
ontwikkeling van de mainport Schiphol. Dit betekent dat woningbouw in de 
omgeving van de luchthaven op plaatsen waar dit uit een oogpunt van geluid en 
veiligheid niet wenselijk is, moet worden vermeden. 
 
Dit sluit aan bij het eerder door het Kabinet in de Schipholwet gehanteerde 
principe om zo min mogelijk over dichtbebouwde stedelijke gebieden te vliegen. 
In het verlengde van dit principe past het daarom niet in het kabinetsbeleid om 
onder intensief gebruikte vliegroutes nieuwe stedelijke gebieden tot stand te laten 
komen. Concreet betekent dit dat er buiten de in de verstedelijkingsafspraken 
vastgelegde locaties (Vinex en Vinac 2010) geen nieuwe uitleglocaties kunnen 
worden ontwikkeld ten behoeve van woningbouw binnen de 20 Ke-contour 
behorende bij het vijfbanenstelsel en de gebieden bij Hoofddorp-West, 
Noordwijkerhout en de Legmeerpolders. Het gaat hierbij om locaties die liggen 
onder intensief gebruikte vliegroutes. Herstructurering en intensivering in 
bestaand bebouwd gebied zijn binnen de 20 Ke-contour nu en in de toekomst wel 
mogelijk. 
 
Onder bestaand bebouwd gebied wordt verstaan het ‘bestaand bebouwde gebied 
2000’. Dit bebouwde gebied komt ook voor in de streekplannen Noord-Holland-
Zuid van 17 februari 2003, Zuid-Holland-West van 19 februari 2003 en Zuid-
Holland-Oost van 12 november 2003. De daaraan in die streekplannen 
toegevoegde bouwmogelijkheden blijven overeind; de locaties bij Hoofddorp-
West, Noordwijkerhout en de Legmeerpolder zijn inmiddels vrijgegeven 
(Kabinetsstandpunt Schiphol 2006 p.37-38). De daaraan in die streekplannen 
toegevoegde bouwmogelijkheden blijven overeind, met uitzondering van de 
genoemde gebieden bij Hoofddorp-West, Noordwijkerhout en de 
Legmeerpolder(s). Voor alle bouwlocaties die in de nabijheid van de luchthaven 
ontwikkeld kunnen worden acht het Kabinet het van groot belang dat de 
gemeenten de toekomstige bewoners goed informeren over de mogelijke hinder- 
en veiligheidsaspecten in relatie tot de luchtvaart. Zo nodig ondersteunen het 
Rijk, de provincies en de luchtvaartsector de gemeenten hierbij. In het geval dat 
in de toekomst vliegroutes wijzigen, dan wel tot een ander banenstelsel wordt 
besloten, zal de 20 Ke-contour—respectievelijk de dan geldende Lden contour—
bepalend zijn voor de mogelijkheden voor nieuwe uitleglocaties.  
 
Bij de toepassing van de Nota Ruimte op het Streekplan Noord-Holland Zuid 
wordt ook op de lange termijn ruimte geboden voor een beheerste groei van de 
luchtvaart binnen de huidige normen van milieu en veiligheid. Het 
beperkingengebied en de daarin gelegen 30 ke-zone, dat voor de middellange 
termijn in dit streekplan is vastgelegd, wordt grotendeels ook voor de lange 
termijn gehanteerd. Optimalisatie van het gebruik van het vijfbanenstelsel is 
echter eindig. Daarom is een eventuele aanpassing van het banenstelsel, op basis 
van de huidige inzichten en voor een beperkte periode, ruimtelijk niet 
onmogelijk. Het gaat dan om een baan tussen (en parallel aan) de vijfde baan en 
de Zwanenburgbaan en om een parallelle Kaagbaan. 
Dit ‘ruimtelijk niet onmogelijk maken’ heeft zowel betrekking op de ruimte voor 
fysieke aanleg als op het bijbehorende beperkingengebied. Het is vastgelegd in 
het Luchthavenindelingsbesluit voor de ruimtelijke aspecten en in het 
Luchthavenverkeersbesluit voor de voor de milieurandvoorwaarden/ 
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grenswaarden voor geluid, veiligheid en luchtkwaliteit. De ruimtelijke 
randvoorwaarden zijn als volgt samen te vatten: 
- Geen nieuwe woningen binnen de deelgebieden voor geluid en externe 

veiligheid van het beperkingengebied 

- Geen nieuwe arbeidsintensieve bedrijvigheid en kantoren binnen de 
plaatsgebonden risico contour 10-6 

- Sloopzones voor geluid en externe veiligheid 
- Beperkingen aan bouwhoogte 
- Beperkingen aan bestemmingen met een vogelaantrekkende werking 
 
In de wet is een mogelijkheid tot ontheffing van de bepalingen opgenomen.  
 
Aanpassen van het beperkingengebied is ruimtelijk slechts in zeer beperkte mate 
mogelijk. Een dergelijke aanpassing dient in ieder geval te passen binnen de 
uitgangspunten van de Schipholregelgeving en het beleid van dit streekplan. Voor 
het overige worden binnen het beperkingengebied geen beperkingen gehanteerd 
die verder gaan dan gebaseerd op het vijfbanenstelsel zoals vervat in het 
luchthavenindelingsbesluit. Uiterlijk op 1 april 2008 zal het Rijk (gekoppeld aan 
de eerste herziening van het luchthavenindelingsbesluit) op basis van een 
initiatief van de luchtvaartsector en een door de sector uitgevoerde MER 
duidelijkheid moeten geven over de haalbaarheid van een eventuele 
baanaanpassing.  
 
Zo nodig zal een baanaanpassing gepaard moeten kunnen gaan met het maken 
van afdwingbare handhavingsafspraken tussen Rijk, provincie/gemeenten en 
luchtvaartsector. Daarbij zal de ruimtelijke reservering voor een eventuele 
parallelle Kaagbaan worden afgestemd op het besluitvormingstraject van de N201 
in het gebied Schiphol Zuidoost. Het voorkeurstracé van de omlegging Aalsmeer 
(het tracédeel in de Haarlemmermeer tussen de Ringvaart en de Kruisweg), valt 
samen met de reservering voor de parallelle Kaagbaan.  
 
De hiervoor beschreven algemene strategische beleidslijnen vinden hun vertaling 
in de meer tactisch en operationeel gerichte nota’s, plannen en projecten. 
 
In het MIT geeft het rijk aan welke bereikbaarheidsplannen nadere uitwerking 
verdienen. Rond Schiphol wordt hierbij aandacht besteed aan knooppunt A4/A9, 
Tweede Coentunnel en infrastructuur daar naar toe, verbreding A2 en de N201. 
Het Luchthavenindelingsbesluit geeft onder andere aan op welke locaties geen 
bedrijfsgebouwen, woningen, woonwagens, gebouwen met een onderwijsfunctie 
of gebouwen met een gezondheidszorgfunctie toegestaan zijn, behoudens 
bestaand gebruik. 
 
In de Mainportstrategie van de Noordvleugel wordt gesteld dat met de huidige 
regelgeving de grens aan de groei van Schiphol op korte termijn is bereikt, terwijl 
een verdere groei van de luchtvaart noodzakelijk is voor het versterken van het 
internationale vestigingsklimaat in de regio. De Noordvleugel pleit ervoor, dat het 
Rijk op korte termijn een oplossing biedt voor het bereiken van de milieugrens en 
een langetermijnvisie geeft op Schiphol, zodanig dat Schiphol vooruit kan en de 
leefbaarheid rondom Schiphol wordt verbeterd. De regio heeft hiertoe 
gezamenlijk het “Verbreed mainportprogramma” ontwikkeld. Daarbij acht de 
regio selectiviteitsmaatregelen ten aanzien van vluchten, aantrekken van 
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bedrijven (Schipholgebonden) en verbetering van de bereikbaarheid over land 
noodzakelijk om de groei van Schiphol op korte termijn te waarborgen.  
 
In goed en gezamenlijk overleg tussen de BRS en Schiphol Group is vorm en 
inhoud gegeven aan een ‘Uitvoeringsprogramma mainportontwikkeling korte 
termijn’ (“Verbreed mainportprogramma”). Dit programma heeft tot doel de 
leefbaarheid en de concurrentiepositie van de regio en de Mainport veilig te 
stellen door de uitvoering van bestaand beleid en noodzakelijke 
leefbaarheidsmaatregelen daadwerkelijk dichterbij te brengen en in samenhang te 
bezien. 
 
Regionale overheden (verenigd in het Bestuursplatform Schiphol) hebben in de 
Ruimtelijk Economische Visie Schiphol aangegeven hoe Schipholgebonden 
bedrijvigheid gevestigd dient te worden. Dit vindt in twee fasen plaats.   
Ten eerste wordt tot 2012 het gebied rond Schiphol-Rijk en –Zuid-Oost 
ontwikkeld als locatie voor EDC’s en logistieke dienstverleners.  Het Schiphol 
Logistics Park is hier een kenmerkend voorbeeld van. Voor de periode daarna 
wordt ingezet op de ontwikkeling van de Werkstad A4 bij Hoofddorp, met 
hieraan gekoppeld een HST-spoorterminal voor het snel en betrouwbaar aan- en 
afvoeren van goederen. 
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2  Issue analyse mainport Schiphol 

2.1 Issue analyse als voorbereiding op uitwerking in bouwstenen 

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat hecht aan de uitvoering van een 
omvangrijke issue analyse4 als basis voor dit project. In een issue analyse 
identificeert een aantal ter zake deskundigen in een workshop een zo breed 
mogelijk spectrum van issues/problemen. Het resultaat van de issue analyse levert 
een volledig en breed beeld op van alle issues die op dit moment door de in de 
workshop aanwezige deskundigen als relevant worden beoordeeld voor de—in 
dit geval—maatschappelijk-economische situatie rond mainport Schiphol.  
De issue analyse is daarmee een eerste aanzet voor de in een later stadium van dit 
project uit te voeren SWOT-analyses. 
 
De issue analyse is uitgevoerd door een aantal deskundigen gerelateerd aan 
Schiphol (in een afzonderlijk document is issue analyse workshop gerapporteerd). 
De resultaten van de issue analyse geven daarmee een indicatie van de issues die 
op dit moment van belang zijn voor een groot aantal stakeholders gerelateerd aan 
Schiphol—het is als het ware de ‘mental map’ van de deelnemers aan de 
workshop betreffende de maatschappelijk-economische situatie van mainport 
Schiphol. Het is nadrukkelijk niet de visie van de aan dit project verbonden 
onderzoekers, maar geeft een indruk van de prioriteiten van actoren gerelateerd 
aan de maatschappelijk-economische situatie rond mainport Schiphol. 
 

2.2 Resultaten issue analyse 

In tabel 2.1 zijn de belangrijkste issues die in de issue-workshop zijn genoemd 
weergegeven. De issues zijn gegroepeerd in een aantal centrale issues en aspecten 
of uitwerkingen van deze centrale issues. Bij het groeperen en opsommen van 
issues is geen prioriteitsstelling gehanteerd. Het zijn allemaal issues waarvan de 
aanwezige experts hebben aangegeven dat zij zeer relevant zijn voor de 
maatschappelijk-economische situatie rond mainport Schiphol.  
 
De centrale issues zijn: 
- Een voortgaande groei van de luchtvaart 
- De fysieke en milieucapaciteit van Schiphol is knellend bij de 

voortgaande groei van de luchtvaart 
- Milieubelasting van het vliegverkeer 
- Veranderende vraagkarakteristieken in de luchtvaart 
- Kwetsbaarheid van het beschikbare netwerk 
- Maatschappelijk draagvlak voor luchtvaart 

                                                        
4 Een issue analyse is een aanpak gericht op een complexe probleemstelling, die een 
gestructureerd inzicht geeft in de belangrijkste issues—dat wil zeggen: kwesties, 
belangrijke aandachtspunten of problemen—die relevant zijn. Daarmee wordt duidelijk 
wat de bijdrage is van verschillende issues aan de oplossing van de probleemstelling die 
centraal staat.  
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- Concurrentieprofiel Schiphol 
- Economische structuur mainportregio 
- Bereikbaarheid mainportregio 
- Ruimtelijke inrichting mainportregio. 
 

Figuur 2.1:  Centrale issues maatschappelijk-economische situatie Schiphol. 

 
 

 
 
Deze issues spelen een belangrijke rol bij de uitwerking van de vier bouwstenen 
in het project. De lijst van issues—en de daarmee gerelateerde aspecten—
functioneert daarbij als een ‘checklist’ betreffende het belang van relevante zaken 
en problemen die meegenomen zijn bij de verdere uitwerking van het project in 
de vier Bouwstenen.  In tabel 2.1 presenteren wij de issues en geven een 
verwijzing naar de in de synthese gepresenteerde dilemma’s die nauw met de 
issues samenhangen. Ook geven wij een verwijzing waar in het rapport wordt 
ingegaan op de onderscheiden issues. 
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Tabel 2.1:  Issues maatschappelijk-economische situatie mainport Schiphol. 

Issues Aspecten Leeswijzer 
Voortgaande groei 
luchtvaart 

- verviervoudiging aantal vliegbewegingen in 
de wereld   
- groei m.n. intercontinentaal  
- groei door globalisering / verder 
toenemende welvaart  
- prijsontwikkeling luchtvaart   
- liberalisering luchtvaart  
- concentratietendensen luchtvaart  
 

Dilemma: (a) Onzekerheid ontwikkelingen in de luchtvaart, (i) 
in hoeverre kan Nederland als open economie zich aan deze 
groei onttrekken? 
 
Leeswijzer: in hoofdstuk 4 wordt uitgebreid ingegaan op de 
groeidynamiek van de luchtvaart, de prijsontwikkelingen in de 
luchtvaart en de economische relaties van groei van de 
bedrijfstak luchtvaart met mainport Schiphol. Paragraaf 4.6.1 
biedt een kijk op de economische effecten van Schiphol in 
2020. In hoofdstuk 5 worden de kansen en bedreigingen die de 
voortgaande groei voor de knooppuntfunctie met zich mee 
brengt beschreven.  

Fysieke en milieucapaciteit 
Schiphol knellend bij 
groeiende luchtvaart 

- ook capaciteitsknelpunten andere 
luchthavens 
- ruimtebeslag terminals & banen 
- ruimtedruk op woningmarkt  
- beperkte bouwmogelijkheden        
- druk op arbeidsmarkt  
- opportunity costs 
- druk op de nacht  
 

Dilemma: (d) blijvende groei vraagt keuzen ten aanzien van 
selectiviteit, (f) beleidskeuzen in hoofddoelstellingen nodig, (k) 
ruimtelijk beleid versus ruimtedruk, (l) het zelfversterkende 
effect van agglomeratienadelen. 
 
Leeswijzer: hoofdstuk 3 brengt de afbakening van de 
mainportregio in beeld op basis van een weergave van 
verschillende effecten van Schiphol. Hoofdstuk 4 brengt de 
agglomeratienadelen van Schiphol in beeld, alsmede 
verdringingseffecten (§4.8), de maatschappelijke kosten van 
reserveringen (§4.9)—inclusief opportunity kosten voor 
reserveringen. In hoofdstuk 6 (en deels in hoofdstuk 5) wordt 
ingegaan op de gevolgen van de knellende capaciteit voor de 
vestigingsplaatsfunctie.  

Milieubelasting vliegverkeer - duurzaam vliegen   
- klimaatvriendelijke luchtvaart   
- effecten op klimaat lokaal vs. wereldwijd  
- geluid, veiligheid, hinder, stijging 
zeewaterspiegel . 
 

Dilemma’s: (a) Onzekerheid ontwikkelingen in de luchtvaart, 
(h) kosten vliegen voor individuele consument versus kosten 
voor samenleving. 
 
Leeswijzer: in hoofdstuk 3 wordt de milieubelasting 
weergegeven in kaartbeelden en in § 4.9 wordt uitgebreid 
ingegaan op de maatschappelijke kosten van de luchtvaart.  

Veranderde vraag-
karakteristieken luchtvaart 

- toenemende behoefte aan  kwaliteit 
- vergrijzing, toenemende welvaart  
 

Dilemma’s: (g) hub-bypassing/low cost carriers versus 
toekomstige invulling hubstatus. 
 
Leeswijzer: in hoofdstuk 5 (kansen en bedreigingen van de 
knooppuntfunctie) en bijlage 1 gaan wij in op de veranderende 
vraagkarakteristieken van de luchtvaart. 

Kwetsbaarheid beschikbare 
netwerk 

- Schiphol heeft sterke positie in 
transfermarkt 
- kleine thuismarkt  
- Schiphol heeft ongeveer hetzelfde netwerk 
als concurrenten 
- kwetsbaarheid luchthaven/-vaart voor 
terrorisme 
- concentratietendensen luchtvaart 

Dilemma: (c) positie Schiphol in internationale omgeving, (e) 
netwerkbelang versus mededingingsbelang. 
 
Leeswijzer: in §4.2 wordt een overzicht gegeven van de 
samenhang van knooppunt- en vestigingsplaatsfunctie, die in 
bijlage 1 verder wordt uitgewerkt. In hoofdstuk 5 staan de 
sterkten en zwakten van de knooppuntfunctie van Schiphol 
beschreven. 
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Tabel 2.1:  vervolg: Issues maatschappelijk-economische situatie mainport Schiphol 
Issues Aspecten Leeswijzer 
Maatschappelijk 
draagvlak luchtvaart 
 

- imago maatschappelijke en 
economische betekenis luchtvaart 
- sociale onveiligheid 
luchthaventerreinen  

Dilemma: (h) kosten vliegen voor individuele consument 
versus kosten voor samenleving. 
 
Leeswijzer: maatschappelijk draagvlak heeft veel te maken 
met de hinder die de luchtvaart veroorzaakt, in §4.9 wordt op 
verschillende hindercategorieën ingegaan. Ook in hoofdstuk 5 
wordt hierop gewezen bij de toekomstige bedreigingen van de 
knooppuntfunctie 

Concurrentieprofiel 
Schiphol 

- concurrerende luchthavens kennen ook 
knelpunten 
- imago Schiphol  
- kwaliteit besluitvorming  
- Schiphol verliest status primaire hub 
- bedrijfseconomisch management 
luchthaven 
- concurrentievervalsing/subsidies 

Dilemma’s: (c) positie Schiphol in internationale omgeving, 
(e) netwerkbelang versus mededingingsbelang, (f) 
beleidskeuzen in hoofddoelstellingen nodig, (g) hub-
bypassing/low cost carriers versus toekomstige invulling 
hubstatus. 
 
Leeswijzer: in hoofdstuk 5, bij de beschrijving van de sterkten 
en zwakten van de knooppuntfunctie van mainport Schiphol, 
gaan wij uitgebreid in op het concurrentieprofiel. In bijlage 1 
vindt een verdere verdieping plaats waarbij de belangrijkste 
concurrenten van Schiphol kort worden beschreven. 

Economische 
structuur 
Mainportregio 

- Europese distributiecentra  
- Europese hoofdkantoren  
- toerisme, cultuur  
- congrescentrum   
- Fashion complex  
- R&D-centra   
- agrologistiek complex  
- Airport-city 
- betekenis luchtvracht 
- goede match tussen Schiphol en 
Amsterdamse economie 
- werkgelegenheid, toegevoegde waarde 
- opkomst kennis- en 
beleveniseconomie 

Dilemma’s: (j) behoefte aan gedifferentieerde woonmilieus, 
(m) Schiphol versterkt vooral de dienstensector, (n) effect van 
restrictie aantal vliegbewegingen op vestigingsplaatsfunctie, 
(o) relatie transportknooppunt Schiphol en groeipool 
Amsterdam 
 
Leeswijzer: hoofdstuk 4 geeft een uitwerking van de macro-
economische relaties van mainport Schiphol, waaronder een 
vergelijking van de economische structuur van mainportregio 
Schiphol met enkele andere luchthavenregio’s (§4.7). In 
hoofdstuk 6 wordt onder meer ingegaan op de sterke 
integratie tussen Amsterdam en Schiphol als één van de 
sterkten van de vestigingsplaatsfunctie (§6.2.1). 

Bereikbaarheid 
mainportregio 

- verdergaande ruimtelijke concentratie 
- woon-werkverkeer   
- kwaliteit besluitvorming  

Dilemma’s: (k) ruimtelijk beleid versus ruimtedruk, (l) het 
zelfversterkende effect van agglomeratienadelen. 
 
Leeswijzer: in hoofdstuk 6 wordt in §6.2.4 uitgebreid 
ingegaan op het dichtslibben van de infrastructuur in de regio 
en op onderwerpen als pendel en woon-werkbalans. De 
kwaliteit van de besluitvorming in de ruimtelijke ordening 
komt ter sprake in §6.2.2—waarbij sterk wordt geleund op de 
door de OESO (2007) getrokken conclusies. 

Ruimtelijke 
inrichting 
mainportregio 

- ruimtebeslag terminals & banen  
- ruimtedruk op woningmarkt  
- beperkte bouwmogelijkheden 
- kwaliteit besluitvorming   
 

Dilemma’s: (k) ruimtelijk beleid versus ruimtedruk, (l) het 
zelfversterkende effect van agglomeratienadelen. 
 
Leeswijzer: in hoofdstuk 3 bakenen wij de mainportregio af. 
Paragraaf 4.8.3 gaat in op verdringingseffecten op de 
grondmarkt en in hoofdstuk 6 gaan wij uitgebreid in op 
sterkten en zwakten van de vestigingsplaats Schiphol. 
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3 Bouwsteen 1: 
 Afbakening van de mainportregio Schiphol 

3.1 Inleiding: afbakening mainportregio Schiphol 

Mainport Schiphol is een knooppunt van lucht-,weg- en spoorverbindingen. Deze 
knooppuntfunctie leidt tot een economische uitstraling op de omgeving rond 
Schiphol. Daarnaast heeft Schiphol een grote economische uitstraling op de 
omgeving. Mainport Schiphol is een grootstedelijk gebied met een hoogwaardig 
woon-, leef- en vestigingsklimaat waar veel bedrijven concurrerend opereren in 
internationale netwerken van productie en consumptie en waar veel mensen 
wonen, werken en recreëren. De hubfunctie in combinatie met de grote 
economische uitstraling op de omgeving maakt van Schiphol een Mainport. 
 
Schiphol is dus meer dan de economische activiteiten die zich afspelen op het 
Schipholterrein zelf. Naast bedrijven en consumenten die gebruik maken van 
Schiphol en externe effecten (milieuhinder en externe veiligheid), is het effect op 
het vestigingsklimaat de derde component die een rol speelt bij de geografische 
afbakening van Schiphol. Deze laatste component is ook de belangrijkste; zonder 
de uitstralingseffecten van de aanwezigheid van een multimodale hub zou de 
afbakening van de mainportregio niet ter sprake komen. Schiphol is een kritische 
locatiefactor voor veel andere bedrijvigheid. De aanwezigheid van een goede 
internationale bereikbaarheid heeft een strategisch economisch belang voor de 
regio. Schiphol heeft een faciliterende rol bij het functioneren en groeien van 
andere economische activiteiten.  
 
Voor de afbakening van de mainportregio spelen drie criteria een belangrijke rol: 
1. Het eerste criterium gaat over de vraag waar het merendeel van de 

economische effecten van Schiphol terecht komt.  
2. Een tweede criterium is de vraag waar het merendeel van de gebruikers van 

Schiphol vandaan komt.  
3. Ten derde is van belang waar het merendeel van de externe effecten 

neerslaat.  
 
In het kader van deze rapportage richten wij ons op de meest belangrijke effecten. 
Het doel van deze studie is immers niet om een uitputtend overzicht te geven van 
milieu- en economische effecten. De probleemanalyse staat centraal. Daarom 
wordt afgezien van effecten op natuur- en recreatiegebieden, de landzijdige 
effecten niet zijnde het Schipholgebonden verkeer, aspecten als de proefdraai-
installatie op Schiphol Oost met de 50 db zone (industrielawaai), opslag van 
kerosine vlakbij de luchthaven, de de-icing van vliegtuigen (lozing 
oppervlaktewater) en alle overige landzijdige effecten.  
 
Op basis van de bestaande literatuur is een analyse gemaakt van de drie criteria 
die wij in dit hoofdstuk rapporteren. Het betreft hier de rapportage van de eerste 
Bouwsteen in het onderzoeksbouwwerk dat de maatschappelijk-economische 
analyse moet opleveren. Voordat de afbakening van de mainportregio plaatsvindt 
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geven wij een kort overzicht van het ruimtelijk beleid voor, en in relatie tot, 
Schiphol. 
 

3.2 Economische effecten van Schiphol 

Economische effecten van Schiphol bestaan uit directe en indirecte effecten. De 
directe effecten hebben betrekking op Schiphol zelf. Schiphol kan gedefinieerd 
worden als de Schiphol Group, maar ook als de luchtvaartsector op Schiphol of 
alle bedrijvigheid op het Schipholterrein. In de meeste studies (zie bijvoorbeeld 
Bureau Louter/TNO (2005), SEO/TNO/BCI (2006)) wordt Schiphol gedefinieerd 
als de economische activiteiten in en rond het Schipholterrein die betrekking 
hebben op vervoer door de lucht of op dienstverlening ten behoeve van 
luchtverkeer. De indirecte effecten bestaan uit de achterwaartse en voorwaartse 
effecten—waar in hoofdstuk 4 nader op in zal worden gegaan—en daarnaast het 
vestigingsplaatseffect. 
  
De aanwezigheid van Schiphol heeft invloed op de locatiekeuze van bedrijven. In 
de studie van Bureau Louter/TNO (2005) is circumstancial evidence verzameld 
voor de aanwezigheid van bepaalde typen bedrijvigheid in de regio van Schiphol, 
namelijk: grote hoofdkantoren, de kantorensector in het algemeen en buitenlandse 
vestigingen (waaronder Europese Distributiecentra (EDC’s) en Europese 
hoofdkantoren (EHQ’s)). Amsterdam, Haarlemmermeer en Amstelveen staan 
respectievelijk op plaats 1, 3 en 6 op de ranglijst van gemeenten met de meeste 
hoofdkantoren van grote ondernemingen in Nederland. Ook op de ranglijst met 
vestigingen van buitenlandse bedrijven vinden we Haarlemmermeer en 
Amsterdam op plaats 1 en 2 terug. Om dit te illustreren is in figuur 3.1 en 3.2 de 
ruimtelijke spreiding van hoofdkantoren en EDC’s weergegeven in de regio rond 
Schiphol. De hoofdkantoren vertonen een duidelijke concentratie rond Schiphol 
en in het zuidelijke deel van Amsterdam.  
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Figuur 3.1:  Regionale spreiding hoofdkantoren in de regio Amsterdam in 2001. 

 
Bron: Bureau Louter/TNO (2005) [Op basis van Quote] 
 
 
In Nederland zien we dat vooral buitenlandse ondernemingen in de high-tech 
sector kiezen voor Nederland als vestigingslocatie voor hun EDC, vanwege de 
nabijheid van mainports en belangrijke afzetmarkten (vooral Duitsland). Naar 
schatting 15 tot 25% van deze EDC’s maakt ook regelmatig gebruik van vervoer 
door de lucht. Hierbij gaat het vooral om EDC’s in de sectoren high-tech en med-
tech, dit zijn vaak in geld of tijd (spare parts) waardevolle producten. De EDC’s 
die veel van luchtvracht gebruik maken kiezen eerder voor een locatie in de regio 
Schiphol (figuur 3.2). 
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Figuur 3.2: Selectie van EDC’s in regio Amsterdam.    

  
(Bron: TNO (2007) 
 
 
Ruim 70 procent van de importstroom van goederen op Schiphol, uitgedrukt in 
volumes, heeft als bestemming Noord-Holland. Uitgedrukt in waarde blijkt dat de 
regio Brabant/Limburg ook goed is voor een groot deel van de importstromen van 
goederen op Schiphol met 38 procent (figuur 3.3). Dit komt door de aanwezige 
high-tech industrie in Noord-Brabant (ASML, et cetera).  
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Figuur 3.3: Bestemming importstromen Schiphol in Nederland in 
volume/waarde 2004 (schatting). 
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In de studie Economische effecten Schiphol (SEO/TNO/BCI, 2005) zijn al deze 
verschillende typen effecten meegenomen in het berekenen van de economische 
effecten van het beperken van de groei van Schiphol tot 500 duizend 
vliegtuigbewegingen ten opzichte van de autonome groei. Voorwaartse en 
achterwaartse effecten zijn berekend met behulp van multipliers. De resultaten 
zijn opgehoogd met het vestigingsplaatseffect, dat is verkregen door Buck 
Consultants International, waarbij op basis van bottom-up waarnemingen bij 
bedrijven het belang van Schiphol voor de investeringsbeslissing is getoetst. 
Hierbij gaat het er om dat de locatiekeuze van bedrijven rechtstreeks beïnvloed 
wordt door de ontwikkeling van het netwerk van Schiphol omdat Schiphol een 
essentiële locatiefactor is. Uit de studie komt naar voren dat het gaat om een 
deelverzameling van de Europese hoofdkantoren, Europese Distributie Centra, 
internationale congressen en beurzen, internationaal toerisme en hoofdkantoren 
van Nederlandse ondernemingen – ook hier is in het vorige hoofdstuk reeds 
uitvoerig op ingegaan. Figuur 3.4 en 3.5 geven een goed beeld van de ruimtelijke 
spreiding van de totale effecten. Tachtig procent van het effect valt in de 
Noordvleugel met een sterke concentratie in Groot-Amsterdam met een 
uitschieter naar de Westvleugel van de Noordvleugel5. Verder zijn de leveranciers 
van Schiphol meer gelokaliseerd rondom Schiphol dan de afnemers. Het 
voorwaartse effect, exclusief vestigingsplaatseffect, is meer diffuus. 
 

                                                        
5 Bij de effecten op gemeenteniveau zijn de gemeenten buiten de Noordvleugel buiten 
beschouwing gelaten. 
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Figuur 3.4: Achterwaartse en voorwaartse effecten op arbeidsvolume per 
COROP-gebied van het restricteren van de autonome groei tot 
500.000 vliegbewegingen in 2020 (TM-scenario). 

 

   
 
Bron: SEO/TNO/BCI (2006) 
 
 

Figuur 3.5: Achterwaartse en voorwaartse effecten op arbeidsvolume per 
gemeente (in fte) van het restricteren van de autonome groei tot 
500.000 vliegbewegingen in 2020 (TM-scenario). 

 

  
 
Bron: SEO/TNO/BCI (2005) 
 

3.3 Gebruik van mainport Schiphol 

Bij het gebruik van mainport Schiphol werkt Schiphol zelf met de term 
‘catchment area’. In het jaarverslag van de Schiphol Group staat de catchment 
area gedefinieerd als het gebied waaruit passagiers met grondvervoer van en naar 
Schiphol komen. Volgens deze definitie is de catchment area van Schiphol heel 
Nederland plus delen van Duitsland en België. De catchment area bestaat uit ca. 
25 miljoen mensen. Ten opzichte van andere grote luchthavens heeft Schiphol 
hiermee een relatief kleine thuismarkt. Uit gegevens uit de Schipholenquête blijkt 
dat minder dan 2 procent van de opstappers op Schiphol afkomstig is uit België 
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en Duitsland (Twynstra Gudde, 2005). België en Duitsland spelen dus nauwelijks 
een rol van betekenis in de catchment area van Schiphol. 
Voor het afbakenen van de mainportregio gaat het om het deel van de catchment 
area waar het merendeel van de gebruikers van Schiphol vandaan komen. Hierbij 
maken we onderscheid naar consumenten en bedrijven. Uit de resultaten blijkt 
een duidelijk afstandsverval voor het gebruik van Schiphol. 
 
In figuur 3.6 is een overzicht gegeven van het deel van het inkomen van 
huishoudens dat besteed wordt aan Schiphol. In figuur 3.6 is te zien dat Schiphol 
het hele land bedient maar aan de grensregio’s concurrentie ondervindt van 
luchthavens over de grens en regionale luchthavens. De ‘Schiphol-consumptie’ in 
Groot Amsterdam, ’t Gooi en Vechtstreek, agglomeratie Haarlem, Leiden en 
Omstreken en Den Haag ligt meer dan twee keer boven het nationale gemiddelde. 
Enerzijds ligt Schiphol in deze regio’s gunstiger ten opzichte van concurrerende 
luchthavens. Anderzijds oefent de aanwezigheid van Schiphol invloed uit op het 
bestedingsgedrag van huishoudens, dan wel er zijn huishoudens gevestigd in de 
regio om gebruik te kunnen maken van Schiphol. Het betreft consumptieve 
uitgaven; duidelijk is dat dit verband houdt met de aanwezigheid van veel 
internationaal georiënteerde bevolkingsgroepen. Voor het aantal opstappers per 
inwoner op Schiphol speelt landzijdige bereikbaarheid een belangrijke rol, maar 
nog meer de welvaart van een regio. Uit de studie van Twynstra en Gudde (2005) 
blijkt dat voor het aantal opstappers op Schiphol per inwoner de impact van de 
groei van het BRP per inwoner een factor vier hoger ligt ten opzichte van een 
verbetering van de landzijdige bereikbaarheid voor een regio. Omgeven door 
Amsterdam, Den Haag, Leiden, ’t Groene Hart en de Westvleugel van de 
Randstad bevindt Schiphol zich rondom de rijkste en/of dichtstbevolkte gebieden 
van Nederland. 
 
 

Figuur 3.6: Bestedingen aan luchtvaart als percentage van het 
huishoudinkomen, 2002. 

 
 
Bron: SEO/TNO/BCI (2006) 
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In Twynstra & Gudde (2005) is op basis van de Schipholenquête ook naar de 
ruimtelijke spreiding van de herkomst van de passagiers van Schiphol gekeken. 
Per provincie en deelsegment is het aantal opstappers in kaart gebracht. Noord-
Holland scoort in alle vier segmenten veruit het best, gevolgd door Zuid-Holland 
en Utrecht (figuur 3.7). 
 

Figuur 3.7: Aantal opstappers per inwoner in 2002/2003 op EGG-niveau, per 
reizigerssegment op provinciaal niveau (Schiphol-enquete). 

 
Bron: Twynstra Gudde (2005) 
 
Het verbruik van luchtvaart is absoluut veel minder; daarom is het als promille 
van het bruto regionaal product (BRP) uitgedrukt. Dan valt op dat in Groot-
Amsterdam de uitgaven aan luchttransport relatief veel hoger zijn dan in andere 
regio’s (figuur 3.8). Daarnaast vallen de Gooi- en Vechtstreek, Haarlem en 
Leiden op; daar zijn eveneens veel bedrijven gevestigd waar de uitgaven aan 
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transport relatief hoog zijn. Duidelijk is echter, dat als luchtvaart voor een bedrijf 
van groot belang is, deze—conform verwachting—op korte afstand van Schiphol 
gevestigd wil zijn. Het voorwaartse effect van Schiphol in ruimtelijke zin is 
daardoor beperkt tot Groot Amsterdam, de Gooi- en Vechtstreek, Haarlem en 
Leiden. 
 

Figuur 3.8: Verbruik luchtvaart als promille van het bruto regionaal product 
(2002).     

 
Bron: SEO/TNO/BCI (2006) 

3.4 Milieuoverlast en externe veiligheid 

Het derde criterium voor het afbakenen van de mainportregio Schiphol is de 
ruimtelijke spreiding van de externe effecten. Bij de externe effecten gaat het om 
geluidsoverlast, externe veiligheid en luchtverontreiniging en ruimtebeslag. Ten 
opzichte van de economische effecten en de gebruikers van Schiphol zijn deze 
effecten meer lokaal geconcentreerd rondom Schiphol. 
 
Geluid 
Geluid wordt gemeten in een jaargemiddelde dosismaat (Lden) en uitgedrukt in 
dB(A). In de nachtperiode wordt gewerkt met de maat Lnight. Daarnaast dient 
Schiphol zich te houden aan een maximum voor het Totale Volume van de 
Geluidsbelasting (TVG), deze maat is onafhankelijk van de verdeling van de 
geluidsbelasting over de omgeving. 
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Het aantal mensen dat overlast ondervindt van het vliegtuiggeluid is in de periode 
1990-2002 met ongeveer 40 procent gedaald volgens berekeningen van het MNP 
(Opties voor Schipholbeleid, 2006) en van RIVM en RIGO (Schiphol beleefd 
door omwonenden, 2006). In 1990 ondervonden volgens het MNP ongeveer 550 
duizend mensen ernstige geluidshinder en ongeveer 240 duizend mensen ernstige 
slaapverstoring ten gevolge van het vliegtuiggeluid. In 2005 ondervinden ca. 300 
duizend mensen ernstige geluidhinder van het vliegverkeer en hadden ca. 140 
duizend mensen last van ernstige slaapverstoring. Hierbij dient opgemerkt te 
worden dat dit een ondergrens is omdat alleen gekeken is naar het studiegebied 
Schiphol (55x71 km2 rond de luchthaven). De ingebruikname van de Polderbaan 
in 2003 heeft geleid tot meer aanvliegroutes over dunbevolkte gebieden. Het 
aantal mensen met ernstige geluidshinder is hierdoor verder afgenomen, maar 
lokaal kan het aantal gehinderden zijn toegenomen. De resultaten zijn 
opmerkelijk aangezien in deze periode het aantal vluchten ruim is verdubbeld. Dit 
is te danken aan technologische vernieuwingen: minder lawaaiige motoren, 
geluidsarmere ontwerpen en stillere procedures voor het stijgen en dalen. 
 
 
Figuur 3.9:  Geluidsbelasting t.g.v. Schiphol in 2002.    
 

 
Bron: webapplicatie MNP/RIVM 
 
Bij de geluidsnormen gaat het niet alleen om de geluidsproductie maar ook om de 
hoeveelheid mensen die hinder ondervinden. In figuur 3.9 is een overzicht 
gegeven van de ruimtelijke spreiding van geluidshinder. In deze figuur is de 
gemodelleerde prevalentie weergegeven, dat wil zeggen het procentueel aantal 
mensen in het gebied met last van (ernstige) geluidshinder. 
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Figuur 3.10: Gemodelleerde prevalentie per numeriek postcodegebied in 2002. 

 

 
Bron: Bureau Louter/TNO (2005) op basis van Breugelmans (2004)) 
 
In een recente studie heeft het Milieu- en Natuurplanbureau scenario’s uitgewerkt 
voor de situatie rond Schiphol in 2020. In figuur 3.11 is een overzicht gegeven 
van de ruimtelijke spreiding van geluidshinder in 2020 in het TM-scenario, 
waarbij wel of geen optimalisatie plaatsvindt van de externe effecten op het 
geheel van binnen- en buitengebied. Deze optimalisatie vindt plaats op basis van 
de invoering van een 2+2 banenstelsel, waarvoor het MNP een variant heeft 
uitgewerkt (MNP, 2006). Bij de optimalisatie wordt het dichtbevolkte 
Amsterdam ontlast, maar per saldo worden geluidscontouren dichterbij de 
luchthaven wel groter, waardoor het ruimtebeslag van planologische beperking 
groter wordt (MNP, 2006:53) en daarmee ook de externe kosten. Het merendeel 
van de geluidsbelasting valt in de regio’s Groot-Amsterdam, Zaanstreek, 
Agglomeratie Haarlem, IJmond en Leiden en Bollenstreek. 
 
Naast de geluidsbelasting van het vliegverkeer, speelt ook het Schiphol-
gerelateerde wegverkeer een belangrijke rol bij het afbakenen van de 
mainportregio. Op de snelwegen rondom Schiphol varieert het aandeel 
Schipholgerelateerd verkeer in de ochtendspits tussen de 10 en 40 procent 
(Louter/TNO, 2005). Onder Schipholgerelateerd verkeer vallen reizigers, 
luchtvracht, ondersteunende vracht, werkenden op het Schipholterrein (inclusief 
kantoren), zakelijke bezoekers en recreanten. In figuur 3.12 is een overzicht 
gegeven van de cumulatieve geluidsbelasting van de luchtvaart, wegverkeer en 
railverkeer. Het meenemen van het Schipholgerelateerd wegverkeer versterkt met 
name langs de A4 het effect van Schiphol op de geluidsbelasting in de regio 
rondom Schiphol. 
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Figuur 3.11: Ruimtelijke spreiding van de geluidbelasting zonder en met 
optimalisatie op het buitengebied in 2020, volgens het ‘TM-
scenario’. 

 
Bron: Milieu- en Natuurplanbureau, Opties voor Schipholbeleid, 2006 
 
 
Externe veiligheid 
Externe veiligheid is een issue dat zich vooral afspeelt op en rondom Schiphol 
aangezien de kans op een ongeval het grootst is tijdens de start en de landing. De 
gebieden die van belang zijn voor de externe veiligheidsrisico’s liggen dus 
dichter bij Schiphol ten opzichte van die voor de geluidscontour. Voor Schiphol 
zijn er grenzen gesteld aan de totale externe veiligheidsrisico’s met het Totaal 
Risico Gewicht (TRG). Het TRG kent geen ruimtelijke dimensie, daarvoor dient 
gekeken te worden naar het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 
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Figuur 3.12: Geluidsbelasting door luchtvaart, wegverkeer en railverkeer  
 rondom Schiphol. 

 
 

 
Bron: Bureau Louter/TNO, 2005 [op basis van RIVM (2003) ] 
 
Het risico per jaar dat op een bepaalde locatie één persoon om het leven komt 
door een vliegtuig dat neerstort wordt beschreven door het plaatsgebonden risico 
(PR). De kans dat één vliegtuig neerstort is kleiner geworden, maar dit 
compenseert de toename van het aantal vliegtuigen. Op Schiphol is met de 
ingebruikname van de Polderbaan de externe veiligheid, uitgedrukt in het aantal 
woningen met PR > 10-6, sterk verbeterd. Door de groei van het aantal 
vliegbewegingen op Schiphol is het aantal woningen in de periode 1990-2003 
verdubbeld van ca. 800 naar ca. 1600 woningen. Anno 2005 is dit aantal gedaald 
naar ca. 300 woningen,  omdat er minder vliegbewegingen zijn over dicht-
bewoond gebied. In figuur 3.13 is een overzicht gegeven van het plaatsgebonden 
risico rondom Schiphol. We zien dat externe veiligheid een zeer lokaal issue is 
met 300 woningen met een PR groter dan 10-6 in 2005. 
 
Naast het plaatsgebonden risico (PR), wordt bij externe veiligheidsrisico’s ook 
gekeken naar het groepsrisico (GR). Het groepsrisico is het risico dat bij een 
vliegtuigongeluk meerdere dodelijke slachtoffers op de grond vallen. Het gaat 
hier om locaties waar veel mensen tegelijk verblijven. Dit heeft rondom Schiphol 
met name betrekking op de bedrijventerreinen met veel kantoren.  
Bij een verdere toename van het aantal vluchten nemen de externe 
veiligheidsrisico’s voor de omgeving toe tot 2020. Deze toename is mogelijk 
zonder dat de huidige grenswaarden voor groepsrisico worden overschreden, er is 
nog ruimte voor een toename van ca. 35 procent. Het Milieu- en 
Natuurplanbureau heeft de externe veiligheidsrisico’s in 2020 in kaart gebracht 
voor de situatie in 2020 volgens het TM-scenario. Groepsrisico zien we met name 
onder de aanvliegroutes ten zuiden van Schiphol en op het Schipholterrein (figuur 
3.14). 
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Figuur 3.13:  Het plaatsgebonden risico rondom Schiphol 
 

 
 
Bron: webapplicatie MNP/RIVM. 
 
 
Luchtverontreiniging 
Bij luchtverontreiniging gaat het om de uitstoot van schadelijke stoffen, te weten 
stikstofdioxide (NO2), zwaveldioxide (SO2), fijnstof (PM10), koolmonoxide (CO) 
en vluchtige organische stoffen (VOS). De huidige bijdrage van luchtvaart aan de 
luchtkwaliteit in de omgeving van Schiphol is minder dan 2 procent, een aantal 
uitzonderingen daargelaten. Voor de toekomst is het beeld dat de totale uitstoot 
die in de regio wordt veroorzaakt—onder andere door de industrie en het 
wegverkeer—zal dalen maar dat de bijdrage van luchtvaart flink zal toenemen. 
Oorzaak van deze twee trendverwachtingen is enerzijds de sterke groei van het 
aantal vliegbewegingen en anderzijds een reductie van emissies door het 
wegverkeer. De gemiddelde uitstoot per vliegtuig daalt overigens wel de laatste 
jaren—deze daling is echter niet groot genoeg om te compenseren voor de 
volumegroei.  
 
Op een aantal plaatsen rondom Schiphol worden op dit moment de normen 
overschreden wat betreft luchtkwaliteit uit het Besluit Luchtkwaliteit. Deze 
normoverschrijding vindt met name plaats langs autosnelwegen. De inbreng van 
het Schipholverbonden wegverkeer heeft hierbij een nagenoeg gelijke impact als 
het luchtverkeer (vergelijk ‘Achtergronddocument’ (Ministerie van V&W e.a., 
2005: 80) met paragraaf 4.9.1). De verwachting is dat de bijdrage van het 
wegverkeer in de nabije toekomst zal afnemen dankzij een schoner wagenpark. 
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Figuur 3.14:   Ruimtelijke spreiding van de externe veiligheidsrisico’s van het 
vliegtuiggeluid zonder en met optimalisatie op het buitengebied in 
2020, volgens het ‘TM-scenario’. 

  

 
Bron: Milieu- en Natuurplanbureau, Opties voor Schipholbeleid, 2006 
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Het MNP heeft becijferd dat na 2010 grenswaarden worden bereikt voor de 
uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) en koolmonoxide (CO) (zie 
Milieu- en Natuurplanbureau, De luchtkwaliteit rond Schiphol, 2006). Dit betreft 
emissiegrenswaarden die aan Schiphol zijn opgelegd. Dit zijn relatieve waarden 
(emissie per MTOW-gewicht). Voor fijnstof zullen de grenswaarden rond 2020 
bereikt worden, evenals voor de concentratie stikstofdioxide (NO2). De bijdrage 
van het luchtverkeer op de concentratie van NO2 zal in 2020 tussen de 15 en 20 
procent bedragen in de omgeving van Schiphol. 
 

3.5 Samengevatte bevindingen en conclusies Bouwsteen 1 

Samengevatte bevindingen Bouwsteen 1 
Doel van Bouwsteen 1 is het afbakenen van de mainportregio Schiphol. Voor drie 
criteria is de ruimtelijke neerslag onderzocht: (1) de neerslag van economische 
effecten, (2) de herkomst van het merendeel van de gebruikers van Schiphol en 
(3) de neerslag van het merendeel van de externe effecten.  
 
Economische effecten 
De economische effecten, inclusief uitstralingseffecten, vallen voor tachtig 
procent in de Noordvleugel met een sterke concentratie in Groot-Amsterdam. 
Verder is Schiphol van relatief groot belang voor de regio’s Haarlem en 
Zaanstreek. Bedrijven die sterk afhankelijk zijn van Schiphol willen ook 
gevestigd zijn nabij Schiphol. Dit geldt in het bijzonder voor bedrijven die 
goederen en diensten leveren aan Schiphol en bedrijven waarvoor Schiphol een 
kritische vestigingsplaatsfactor is.  
 
Herkomst gebruikers 
Het tweede criterium is waar het merendeel van de gebruikers van Schiphol 
vandaan komt. Hierbij is onderscheid gemaakt naar bedrijven en consumenten. 
Bij de consumenten zien we dat Schiphol een nationale luchthaven is, gebruikers 
komen uit het hele land vandaan, maar hun herkomst is wel duidelijk 
afstandsgerelateerd. Het deel van het inkomen dat geconsumeerd wordt aan 
Schiphol ligt in Amsterdam ruim drie maal boven het nationale gemiddelde. Ook 
inwoners van de stedelijke regio’s Leiden, Den Haag en Haarlem consumeren 
relatief veel Schiphol.  
 
Voor bedrijvigheid is het verbruik veel meer geconcentreerd rondom Schiphol, 
bedrijven die veel gebruik maken van Schiphol zitten ook bij Schiphol. De helft 
van het verbruik van luchtvaart/vracht, gemeten in volume, zit in Groot-
Amsterdam. Het is wel relevant dat de provincie Noord-Brabant in volume 
gemeten geen groot aandeel heeft in het verbruik, maar uitgaande van de waarde 
van de goederen—veel high-tech elektronica van bedrijven als Philips en 
ASML—, een substantieel aandeel vertegenwoordigd. 
 
Externe effecten 
Tenslotte is onderzocht waar het merendeel van de externe effecten van Schiphol 
ruimtelijk neerslaat. De externe effecten bestaan uit geluidsbelasting, externe 
veiligheidsrisico’s en luchtverontreiniging. Dergelijke externe effecten zijn een 
lokaal issue; dit geldt in het bijzonder voor de externe veiligheid en 
luchtverontreiniging (andere effecten hebben wereldwijde gevolgen, zoals de 
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invloed van CO2 op het klimaat). Het merendeel van de geluidsbelasting valt in 
de regio’s Groot-Amsterdam, Zaanstreek, Agglomeratie Haarlem, IJmond en 
Leiden en Bollenstreek. 
 
Conclusies Bouwsteen 1 
Op basis van de drie criteria gezamenlijk is de mainportregio Schiphol het best te 
definiëren als de Noordvleugel aangevuld met de regio’s Leiden en Bollenstreek 
Zo valt voor elk afzonderlijk criterium ten minste 80 procent van de ruimtelijke 
neerslag in de mainportregio Schiphol. Binnen de mainportregio ligt een sterk 
accent op Groot-Amsterdam en in mindere mate ook op de regio’s Agglomeratie 
Haarlem, Leiden en Bollenstreek en ’t Gooi en Vechtstreek. 
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4  Bouwsteen 2:  
Kwantificering maatschappelijke en 
economische belangen mainport Schiphol 

4.1 Inleiding 

In Bouwsteen 2 staat het bepalen van de maatschappelijke economische belangen 
van mainport Schiphol centraal; zo mogelijk kwantitatief, anders kwalitatief waar 
dat nodig is. Het doel is om niet alleen de omvang van de verschillende belangen 
aan te geven, maar ook de verbanden: hoe Schiphol effect heeft op verschillende 
onderdelen van de mainportregio. De ruimtelijke afbakening van de 
mainportregio Schiphol staat centraal in Bouwsteen 1, gerapporteerd in het 
voorgaande hoofdstuk.  
 
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. Het doel is het aangeven van het 
maatschappelijke en economische belang van Schiphol. Dat doen we aan de hand 
van een schema (figuur 4.1). Dit schema vat de belangrijkste elementen en 
relaties samen waar het complex Schiphol uit bestaat. Het hoofdstuk gaat 
vervolgens in op de verschillende elementen en relaties onderscheiden in het 
schema.  
 

Figuur 4.1: Maatschappelijk-economische relaties mainport Schiphol. 

 
Legenda:  ++= agglomeratievoordelen, -- = agglomeratienadelen. 
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De verbanden en maatschappelijk-economische relaties van mainport Schiphol 
brengen wij in kaart door vanuit een economische invalshoek naar de 
(bedrijfstak) luchtvaart te kijken. De internationale luchtvaart heeft in Schiphol 
een knooppunt; de knooppuntfunctie is het begin van de beschouwing. In figuur 
4.1 is dat Mainport Schiphol—ofwel de bedrijfstak luchtvaart 
(knooppuntfunctie).  
 
Leeswijzer hoofdstuk 4 
Na een korte bespreking van het relatieschema in figuur 4.1 introduceren wij in 
dit hoofdstuk in paragraaf 4.2 eerst de belangrijkste eenheden waar het bij 
mainport Schiphol om gaat: passagiers en vracht, en de samenhang tussen 
knooppunt- en vestigingsplaatsfunctie. Daarna gaan wij in op de groei van de 
bedrijfstak luchtvaart, de eigenschappen van de bedrijfstak, hoe de bedrijfstak 
zich tot de gehele economie verhoudt en of Nederland een comparatief voordeel 
in de luchtvaart heeft—paragraaf 4.3. De luchtvaart staat niet op zichzelf, maar 
heeft betekenis voor andere bedrijfstakken in Nederland; in paragraaf 4.4 gaan 
wij in op de samenhang van de luchtvaart met de rest van de economie. 
Luchtvaart speelt zich door de kenmerkende infrastructuur op een ruimtelijk 
geconcentreerde wijze af; deze concentratie is onderwerp van paragraaf 4.5. De 
eerder beschreven samenhang van de luchtvaart met de rest van de economie 
wordt dan ruimtelijk uitgewerkt, het zogenaamde voorwaartse effect 
(vestigingsplaatsfunctie) dat zich in de Noordvleugel van de Randstad 
voordoet—paragraaf 4.6—en betekenis heeft voor de in figuur 4.1 genoemde 
bedrijfstakken. De vraag of de regio Amsterdam daardoor een afwijkende 
structuur heeft, komt aan de orde aan de hand van een internationale vergelijking 
tussen de regio Amsterdam en andere grootstedelijke regio’s in Europa—
paragraaf 4.7. Schiphol heeft echter ook verdringingseffecten en negatieve 
effecten op de leefbaarheid door geluidhinder; dat wordt uiteengezet in paragraaf 
4.8. In paragraaf 4.9 gaan wij tenslotte uitgebreid in op de maatschappelijke 
kosten van luchtvaart. 
 
Het economische belang van de luchtvaart zelf en de regionaal-economische 
effecten kunnen kwantitatief geduid worden, de ruimtelijke effecten op andere 
markten kunnen overwegend alleen kwalitatief geduid worden.  
 

4.1.1 Maatschappelijk-economische relaties van mainport Schiphol 
 
Agglomeratievoordelen 
Het uitgangspunt van het relatieschema (figuur 4.1) wordt gevormd door 
agglomeratievoor- en -nadelen. Agglomeratievoordelen zijn externe 
schaalvoordelen die ontstaan door concentratie van economische activiteit. Door 
die concentratie ontstaan ook weer nadelige verschijnselen zoals vervuiling en 
congestie: de agglomeratienadelen. Voor de fijnproevers wijzen wij op het begrip 
‘urbanisatievoordelen’. Deze voordelen hebben betrekking op 
bedrijfstakspecifieke ruimtelijke voordelen. Figuur 4.1 brengt die voor- en 
nadelen in beeld. Als agglomeratievoordelen ontstaan, is er een plus, overheersen 
de nadelen, dan verschijnt er een min. 
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De Noordvleugel van de Randstad is het uitgangspunt voor wat betreft het 
schaalniveau waarop de effecten zich voordoen, omdat daar in absolute en 
relatieve zin de grootste effecten terechtkomen (zie hoofdstuk 3)6.  
 
Het effect van Schiphol betreft in eerste instantie de bedrijfstak luchtvaart zelf in 
de regio Amsterdam. Vervolgens treedt een positief effect op in een aantal 
aanwijsbare bedrijfstakken in de regio. Er is ook een positief effect op een aantal 
andere assets in de regio: toerisme, congreswezen, de aantrekkelijkheid van 
Amsterdam als woonplaats voor kosmopolieten (een algemene 
aantrekkingskracht: “Amsterdam heeft ‘t”).  Daaronder vallen ook universiteiten, 
kunst & cultuur en de internethub in de hoofdstad.  
 
Schiphol versterkt vooral de bedrijfstakken transport & logistiek, zakelijke 
diensten & hoofdkantoren, groothandel, congressen & toerisme. De 
centrumfunctie van Amsterdam versterkt in dit schema vooral congressen & 
toerisme en de zakelijke diensten & hoofdkantoren. Deze bedrijfstakken kennen 
ook weer elkaar versterkende relaties door onderlinge bestedingen. Dit vormt de 
kern van de agglomeratie Amsterdam, de economische kern van de 
Noordvleugel.  
 
Bij elkaar levert deze agglomeratie een krachtige vraag naar arbeid, woonruimte 
en kantoorruimte in de regio op. De vraag naar kantoorruimte levert geen 
beperkingen in de aanbodsfeer op; de kantorenmarkt doet zijn werk in de regio. 
Dat geldt strikt genomen ook voor de arbeidsmarkt. De Amsterdamse 
agglomeratie heeft een hogere participatiegraad dan bijvoorbeeld de periferie in 
Nederland; als er veel vraag naar werk is, is er ook veel aanbod. Een 
agglomeratie heeft een aanzuigende werking op werkzoekenden. Een extra 
positieve feedbackloop is de versterking van de kantorenmarkt op de 
centrumfunctie.  
 
Agglomeratievoor- en -nadelen kruisen elkaar op de woningmarkt. De sterke 
arbeidsmarkt leidt tot een sterke vraag naar woonruimte, en Schiphol beperkt 
deze. De vraag naar woningen is ook sterk door de centrumfunctie van 
Amsterdam—daarbij denken wij ook aan de sfeer en algemene aantrekkelijkheid 
van een historische binnenstad.  
 
Agglomeratienadelen 
De agglomeratienadelen ontstaan bij de beperking op de grondmarkt vanwege 
schaarste, door geluidhinder (woningmarkt) en door infrastructuur/mobiliteit over 
land. Door de druk op de ruimte in de Noordvleugel is het moeilijk om voldoende 
diversiteit in de woonmilieus aan te bieden. Schiphol leidt tot een vraag naar 
hoogstedelijke functies, waardoor het aanbod van minder-verstedelijkte ruimte 
overblijft voor woonmilieus die horen bij een hoogwaardige regio. Deze 
beperking op de woningmarkt leidt ertoe dat werkenden in de regio verder weg 
gaan wonen, resulterend in extra woon-werkverkeer en met een verdere druk op 
de infrastructuur als gevolg—en daardoor een verder negatief effect op de 

                                                        
6 Daarbij moet direct opgemerkt worden dat de Noordvleugel van de Randstad een ander 
gebied is dan het gebied dat als de ‘mainportregio Schiphol’ is onderscheiden in hoofdstuk 
3. Dit komt doordat de in dit hoofdstuk gebruikte CBS-data niet beschikbaar zijn voor 
kleinere regio’s als de regio’s Leiden en Bollenstreek, die aanvullend op de Noordvleugel 
zijn genoemd als onderdeel van de mainportregio.   
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leefbaarheid. Agglomeratienadelen hebben evenals agglomeratievoordelen een 
zelfversterkend effect; beide mechanismen zijn met betrekking tot Schiphol 
duidelijk waarneembaar in de regio Amsterdam.  
 
In figuur 4.1 is een aantal belangrijke agglomeratienadelen opgesomd: 
ruimtedruk, luchtverontreiniging en geluidhinder. Klimaateffecten behoren 
overigens strikt genomen niet tot de agglomeratienadelen wegens de veel bredere 
schaal waarop dit effect plaatsvindt. 
 

4.2 Reizigers en vracht: samenhang knooppuntfunctie en 
maatschappelijke en economische belangen mainport Schiphol 

De meest primaire maatschappelijke en economische belangen van mainport 
Schiphol hebben te maken met de functie van de luchthaven voor het vervoer van 
reizigers en vracht: de directe gebruikers van de luchthaven. In hoofdstuk 3 is 
reeds ingegaan waar deze gebruikers vandaan komen—uitgaande van de 
bestedingen van luchtvaart als aandeel van het huishoudinkomen (figuur 3.8), als 
aandeel in het bruto regionaal product (figuur 3.10) en het aantal opstappers per 
inwoner per reizigerssegment (figuur 3.9). Hierbij gaat het om het directe gebruik 
van Schiphol als vervoersknooppunt. In deze paragraaf bespreken wij deze 
functie en gaan wij in op de samenhang met het vestigingsklimaat, waarbij de 
relaties in figuur 4.1 van belang zijn. 
 
De ‘knooppuntfunctie’ van Schiphol is gerelateerd aan de zogenaamde. 
‘Mainportfunctie’. Het begrip ‘mainport’ is een typisch Nederlands begrip, en is 
ontstaan uit het gemeenschappelijke belang dat de overheid, de KLM en Schiphol 
onderkenden ten aanzien van de ontwikkeling van Schiphol. Het begrip is nader 
gedefinieerd ten tijde van de voorbereiding voor de PKB Schiphol in 1995, 
waarbij een mainport twee elementen in zich zou bergen. Enerzijds is een 
mainport de thuisbasis én primaire hub van een van de grotere (overblijvende) 
Europese luchtvaartmaatschappijen. Die status van primaire hub brengt met zich 
mee dat de luchthaven een knooppunt is van aankomende en (meteen weer) 
vertrekkende vervoersstromen. Deze knooppuntfunctie staat echter niet op 
zichzelf, maar heeft een toegevoegde waarde, het andere element van de 
mainportfunctie: een regionale economische uitstraling.  
 
De relatie tussen het zijn van een knooppunt en de regionale economische 
uitstraling kan als volgt worden toegelicht. Het knooppunt draagt ertoe bij dat 
vanaf Schiphol een omvangrijke portfolio van verbindingen en frequenties 
ontstaat naar allerlei delen van de wereld. Dat maakt dat Nederland goed 
bereikbaar is vanuit de rest van de wereld (en andersom). Dat leidt tot 
vestigingsplaatsvoordelen en dus tot de vestiging van nieuwe bedrijvigheid. 
Zonder dat knooppunt zou de portfolio van (vooral intercontinentale) 
verbindingen aanmerkelijk kleiner zijn en daarmee ook de genoemde 
vestigingsplaatsvoordelen. In figuur 4.2 is de werking van de knooppuntfunctie 
schematisch weergegeven. 
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Figuur 4.2: De werking van de knooppuntfunctie. 
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In het schema in figuur 4.2 is aangegeven dat de netwerkkwaliteit—de portfolio 
van bestemmingen en frequenties vanaf Schiphol—afhangt van enerzijds de 
lokale markt en anderzijds de transfermarkt die wordt gegenereerd door de 
knooppuntfunctie.  
 
De lokale markt betreft het vervoer van en naar Schiphol, bewoners uit het 
achterland, maar ook bezoekers aan Nederland. Wat betreft passagiersvervoer 
wordt veelal een onderscheid gemaakt naar reismotief. Het niet-zakelijke vervoer 
(veelal vakanties) wordt wat betreft de bewoners van het achterland vooral 
bepaald door de bevolkingsomvang en de koopkracht. Bezoekers aan Nederland 
(toeristen) worden vooral aangetrokken door wat Nederland op toeristisch gebied 
te bieden heeft. De omvang van het zakelijke en vrachtvervoer wordt vooral 
bepaald door de economische structuur en internationale oriëntatie van de regio 
rond Schiphol—waarop in de rest van dit hoofdstuk uitgebreid wordt ingegaan. 
 
Die lokale markt is echter niet voldoende om een netwerkkwaliteit te bereiken 
zoals die thans op Schiphol wordt aangeboden. Het transfervervoer is daarbij een 
belangrijke aanvulling. Het is zelfs in belangrijke mate de drager van het 
intercontinentale KLM-net: het intercontinentale KLM-verkeer bestaat slechts 
voor circa 25% uit de lokale markt en 75% uit transfervervoer. Zonder het 
transfersegment zou het overgrote deel van het intercontinentale netwerk van de 
KLM dan ook niet in de lucht kunnen worden gehouden. Dat transfervervoer van 
de KLM komt tot stand door aankomende en vertrekkende vluchten met elkaar te 
‘verknopen’ (de knooppuntfunctie), om zodoende het overstappen op Schiphol 
aantrekkelijk te maken.  
 
De knooppuntfunctie op Schiphol is dus hoofdzakelijk te danken aan het KLM-
net, dat grote aantallen transferpassagiers via Schiphol accommodeert. Figuur 4.3 
is daarvan een illustratie. 
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Figuur 4.3: Knooppuntfunctie Schiphol: aandeel lokale en transferpassagiers 
van KLM.   

 
Bron: KLM 
 
In figuur 4.3 geeft de geel-blauwe staaf het gemiddelde aan van het aandeel 
transferpassagiers en het aandeel lokale passagiers. KLM vult haar 
intercontinentale vluchten dus voor gemiddeld 75% met transferpassagiers en 
voor 25% met lokale passagiers. Dat transferpercentage loopt overigens sterk 
uiteen voor de verschillende bestemmingen. Het is relatief laag voor de 
intercontinentale bestemmingen in het linkerdeel van de figuur. Het is het laagst 
voor Suriname en de Antillen, routes die grotendeels afhangen van de lokale 
markt alleen. Anderzijds zijn er, in het rechterdeel van de figuur, routes waarbij 
dat percentage boven de 80% ligt, zoals verschillende bestemmingen in het 
Midden-Oosten. 
 
Het is echter niet alleen het transfervervoer van de KLM dat bijdraagt aan de 
netwerkkwaliteit. Evenzeer zijn dat buitenlandse maatschappijen die vanaf 
Schiphol vervoer via hun eigen hubs doorgeleiden naar hun eindbestemming. 
Zodoende geven zij de verbindingen met Schiphol voldoende draagvlak, evenals 
de KLM dat doet. Bovendien leidt de aanwezigheid van buitenlandse 
maatschappijen tot concurrentie en dus lagere tarieven, hetgeen ook bijdraagt aan 
netwerkkwaliteit. 
 
Die netwerkkwaliteit zet vervolgens het andere element van de mainportfunctie in 
werking: de vestigingsplaatsvoordelen. Die voordelen ontstaan doordat—juist als 
gevolg van die netwerkkwaliteit—vaak en goedkoop naar de verschillende delen 
van de wereld kan worden gereisd. Netwerkkwaliteit is overigens niet de enige 
contribuant aan het vestigingsklimaat. Er zijn vele andere factoren (infrastructuur, 
arbeidsmarkt e.d.) die evenzeer aan dat vestigingsklimaat bijdragen, zoals in 
hoofdstuk 6, dat zich richt op de sterkten en zwakten van de 
vestigingsplaatsfunctie van Schiphol, uitvoerig wordt uiteengezet.  
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Een goed vestigingsklimaat kan bijdragen tot een economische impuls in de 
regio; vaak betreft het nieuwe vestigingen van Europese hoofdkantoren of 
distributiecentra maar evenzeer kunnen dat andere typen bedrijvigheid zijn. In het 
verleden is veel aandacht gegeven aan de werkgelegenheid die dat met zich mee 
zou brengen, maar het brengt ook andere aspecten met zich mee. Immers met dit 
type economische activiteit kan in de regio een vernieuwing van de economische 
structuur op gang worden gebracht, waardoor de Randstad op langere termijn de 
concurrentie met andere Europese regio’s beter kan volhouden. Die nieuwe 
bedrijvigheid geeft vervolgens een impuls aan de lokale markt, vracht—maar 
vooral ook zakelijk—vervoer (figuur 4.2), omdat dit type bedrijvigheid veelal 
grootverbruikers van Schiphol zijn.  
 
Voor het versterken van de knooppuntfunctie van Schiphol moet ook de relatie 
tussen passagiers- en vrachtvervoer niet uit het oog verloren worden. Het vervoer 
van vracht in de belly’s van vliegtuigen bepaalt volgens berekeningen van de 
Schiphol Group in belangrijke mate of intercontinentale vluchten (ICA’s) 
rendabel kunnen worden uitgevoerd of niet. Het vervoer van vracht op 
intercontinentale vluchten van en naar Schiphol levert de 
luchtvaartmaatschappijen  gemiddeld 40 Euro per passagier op, hiermee zorgt de 
vracht ervoor dat de operationele marge van ICA’s circa 15% hoger ligt. In figuur 
4.4 wordt dit nader toegelicht. 
 

Figuur 4.4:  oorbeeldberekening resultaat ICA-netwerk met en zonder vracht.  

Bron: Schiphol Group, oktober 2006    
 
Daarmee is de cirkel rond en geconcludeerd kan worden dat de knooppuntfunctie 
via de netwerkkwaliteit in belangrijke mate bijdraagt aan de 
vestigingsplaatsvoordelen en dus tot de omvang en structuur van de lokale markt. 
 
Kan Nederland zonder de knooppuntfunctie? De meeste Europese regio’s 
overleven zonder een knooppunt/mainport in de buurt en dat roept de vraag op of 
Nederland of de Randstad ook zonder kan. In België is geen sprake van een 
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hoogwaardig intercontinentaal netwerk. Om intercontinentale bestemmingen te 
bereiken is vaak een omweg via Amsterdam of Parijs nodig, met navenant 
tijdverlies. Een dergelijk gedachte-experiment is recent ook uitgevoerd voor 
Schiphol7. Zou Schiphol morgen niet meer bestaan, dan zal een deel van de 
reizigers afzien van de reis (vraag uitval) en een ander deel zal een omweg maken 
via de luchthaven van Frankfurt of Parijs. Dat brengt extra reis- en tijdkosten met 
zich mee. In ruwe berekeningen komt dat bij elkaar in dat uiterste geval neer op 
vestigingsplaatsnadelen van circa € 1,6 miljard op jaarbasis. Daar zit dus een 
eerste orde effect van het economische belang van het Schiphol netwerk: de 
directe beschikbaarheid van een wereldwijd luchtlijnennet op Schiphol voor de 
Nederlandse reizigers en de buitenlandse bezoekers, waaraan het knooppunt in 
belangrijke mate bijdraagt.  
 

4.3 Het economisch belang van de bedrijfstak luchtvaart in Nederland 

4.3.1 Luchtvaart en de Dienstverlening aan de luchtvaart: definitie 
De hier gemaakte kwantificering van het economische belang van de bedrijfstak 
luchtvaart in ons land beschouwen wij voor de luchtvaart en de dienstverlening 
aan de luchtvaart. Het CBS deelt bedrijven in aan de hand van de officiële 
Standaard Bedrijfs Indeling (SBI). De bedrijfstak luchtvaart (6200) omvat de 
volgende typen bedrijven:  
- Ballonvaart 
- Charterbedrijven 
- Helikopterdiensten 
- Luchtvaartmaatschappijen 
- Personenvervoer door de lucht 
- Rondvluchtbedrijven (incl. luchtvaart) 
- Verhuur van vliegtuigen (met bemanning) 
- Vervoer (luchtvaart) 
- Vliegtuigverhuur (met bemanning)  
 
Bij luchthavens en overige dienstverlening ten behoeve van het vervoer door de 
lucht n.e.g. (6323) (De dienstverlening aan de luchtvaart) gaat het om: 
- Exploitatie van luchthavenfaciliteiten (hangars, platforms, terminals) 
- Exploitatie van luchthavens 
- Luchthavens 
- Luchtverkeersleiding 
- Passagiersafhandeling op luchthavens 
- Scholen voor beroepsvliegers 
- Stallingen voor vliegtuigen 
- Vliegvelden. 
 
Daarnaast bestaat er allerhande werkgelegenheid die is gerelateerd aan de 
luchtvaart, maar niet in deze bedrijfstakken worden geteld. Dat is de 
beveiliging—toegenomen na 2001—, douane en marechaussee, allerlei 

                                                        
7 ‘De Argumentenfabriek’ heeft in opdracht van SEO Economisch Onderzoek een kaart 
gemaakt over de waarde van Schiphol voor Nederland, zie: www.argumentengabriek.nl. 
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overheidsfuncties die samenhangen met de luchtvaart, enzovoort. Deze 
activiteiten kunnen overigens een behoorlijke omvang aannemen.  
 

4.3.2 Toegevoegde waarde: sterke groei van de bedrijfstak luchtvaart in 
Nederland 

Economisch belang laat zich het beste uitdrukken aan de hand van toegevoegde 
waarde. Toegevoegde waarde betreft de opbrengst van economische activiteit die 
overblijft nadat alle kosten van de totale inkomsten (omzet) zijn afgetrokken. 
Deze opbrengsten zijn bruto, dat wil zeggen dat de opbrengst nog moet worden 
verdeeld over salarissen voor werknemers en de eigenaar van het kapitaal (deze 
laatste betaalt hier onder andere divident en belastingen van en de afschrijvingen 
en investeringen worden hieruit geïnvesteerd). De ondernemer is hier ook ruim 
opgevat; het kan een kleine zelfstandige zijn (dan is het ondernemersinkomen), 
maar ook een groot bedrijf met aandelen. De ondernemers zijn in het laatste geval 
gewoon werknemers in dienst van dat bedrijf en er gaat geld als dividend naar de 
aandeelhouders. In de terminologie van het CBS gaat het om bruto toegevoegde 
waarde. Deze is gedefinieerd als de omzet verminderd met de ingekochte 
halffabrikaten en grondstoffen. De economische en officiële CBS-definitie van 
toegevoegde waarde heeft een nadeel, namelijk dat externe kosten en baten niet 
zijn verwerkt. Bij externe kosten gaat het bijvoorbeeld om de niet geprijsde 
kosten van CO2-uitstoot. Wij komen hier aan het slot van dit hoofdstuk op terug 
bij het bepalen van de maatschappelijke kosten van de luchtvaart. 
 

Tabel 4.1: Ontwikkeling van de toegevoegde waarde van de luchtvaart, 
vergeleken met de sector verkeer/vervoer, naar bedrijfstak en als 
aandeel van de gehele economie, gemiddelde jaarlijkse groei 1995-
2004. 

Sector 2004 Aandeel 
Nederland 

1995-2000 2000-04 1995-04 

      
 miljoen euro % % % % 

Vervoer over land 15.499 3,5 2,9 0,3 1,8 
Vervoer over water 2.359 0,5 2,9 2,1 2,5 

Vervoer via de lucht 2.684 0,6 6,1 1,8 4,2 
  Luchtvaart 2.034 0,5 5,6 2,2 4,1 

  Dienstverl. Luchtvaart 650 0,1 7,7 0,7 4,6 
Post & telecom 12.510 2,9 13,9 7,6 11,1 

      
Totaal verkeer/vervoer 33.052 7,5 6,0 3,1 4,7 

Totale economie 438.035 100,0 3,5 0,9 2,3 
Bron: CBS/bewerking TNO 
 
In 2004 bedroeg de bruto toegevoegde waarde van de bedrijfstak ‘Vervoer via de 
lucht’ in totaal 2,7 miljard euro; een half procent van de totale toegevoegde 
waarde in Nederland (zie tabel 4.1). Het is daarmee een specifieke en relatief 
kleine bedrijfstak. ‘Vervoer via de lucht’ groeide in de periode 1995-2004 bijna 
twee keer sneller dan de gehele Nederlandse economie: 4,2 tegen 2,3 procent 
gemiddeld per jaar (tabel 4.1). Dit geldt niet alleen voor de deelperiode van 1995 
tot 2000, toen sprake was van hoogconjunctuur, het geldt ook voor de deelperiode 
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2000-2004 gekenmerkt door een laagconjunctuur. Behalve ‘Vervoer via de lucht’ 
is ook de bedrijfstak ‘Post en telecom’ sterk gegroeid in deze periode; beide 
bedrijfstakken hebben in het afgelopen decennium een proces van liberalisering 
doorgemaakt. Het is niet alleen de liberalisering die tot de hoge groei van de 
luchtvaart leidde; de wereldeconomie ontwikkelde zich voorspoedig in deze 
periode. Omdat luchtvaart een internationale activiteit is, werkt dat sterk door in 
de bedrijfstak. Daarnaast is het inkomen van de Nederlandse consument relatief 
snel gestegen in deze jaren en is vliegen een luxegoed gebleken. Dat wil zeggen, 
dat de vraag naar luchtvaart sneller steeg dan het inkomen.  
 
Sterke groei in aantallen passagiers 
Deze snelle vraag naar luchtvaart is zichtbaar in het aantal passagiers dat gebruik 
maakte van Schiphol. In 1995 maakten 25,4 miljoen passagiers gebruik van 
Schiphol, in 2005 waren dat er 44,6 miljoen. Van de Top-10 luchthavens in 
Europa ging dat aantal van 263,1 miljoen naar 402,5 miljoen passagiers. Het 
aandeel van Schiphol in deze Top 10 luchthavens is gestegen van 9,6 procent in 
1995 naar 11,1 procent in 2005. In 2002 lag dat marktaandeel op 11,4 procent; de 
toename van dat marktaandeel in de Top 10 is daarmee na 2002 wat 
teruggevallen.  
 
De luchtvaart in Nederland heeft zich positief ontwikkeld. Ook in Europees 
perspectief heeft de luchtvaart een relatief gunstige ontwikkeling doorgemaakt, 
afgaande op het aantal passagiers. De blijvend sterke positie van Schiphol als hub 
in het internationale vliegverkeer, de effectieve allianties van de belangrijkste 
maatschappij op Schiphol en de extra groei die toegeschreven kan worden aan de 
inkomensgroei van de Nederlandse consument in de jaren tot 2002 zijn 
belangrijke oorzaken voor deze groei. De Nederlandse consument heeft meer dan 
de Europese consument de hand op de knip gehouden in de jaren 2002-2005; de 
economische stagnatie in Nederland hield uitzonderlijk lang aan.  
 

Figuur 4.5: Jaarlijkse groei luchtvaart t.o.v. totaal verkeer & vervoer en gehele 
  economie, 1995-2004 (Basis NR) 
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Bron: CBS/bewerking TNO 
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Uit de groei van de luchtvaart (figuur 4.5) blijkt de sterke mate waarin de 
sector—op positieve wijze—conjunctuurafhankelijk is. In een periode waarin de 
economie zich gunstig ontwikkelt, ligt de groei van de luchtvaart erg hoog. In 
tijden van een mindere economische ontwikkeling volgt de luchtvaart deze lijn, 
en als het weer aantrekt, ligt de groei van de luchtvaart weer fors hoger dan de 
algemene ontwikkeling. Kortom, zodra het consumenten- en 
producentenvertrouwen toeneemt, pakken zij weer vaker het vliegtuig. Opvallend 
is ook dat de terreuraanslagen in 2001 geen herkenbare invloed hebben op deze 
ontwikkeling. Alleen in 2003 was de groei van de toegevoegde waarde in de 
luchtvaart negatief, wat in 2001 niet het geval was.  
 

4.3.3 Liberalisering en prijsdalingen 
De luchtvaart is niet alleen snel gegroeid vanwege de toename van het 
besteedbare inkomen en het feit dat het een luxe goed is. De sector is in Europees 
verband geliberaliseerd; de belangrijkste effecten zijn:  
- toegenomen concurrentie (prijsvechters),  
- concentratie in de markt (faillissementen, fusies, overnames, 

samenwerkingsverbanden zoals SkyTeam) en  
- kostenbesparing door schaalvergroting (in de hand gewerkt door de 

groei van de markt).  
 
De consument was hierdoor beter af; het consumentenvoordeel vloeit niet alleen 
voort uit de komst van de prijsvechters, maar ook uit de schaalvoordelen die 
voortvloeien uit de schaalvergroting van vliegmaatschappijen. Extra stoelen zijn 
goedkoper door schaalvoordeel zowel in de omvang van het vliegtuig als in de 
afhandeling. We kunnen in dit verband niet al deze aspecten uitwerken; een 
belangrijk gevolg van de liberalisering echter wel, namelijk de prijsdalingen.  
 
Ongekende prijsdalingen  
De gemiddelde consument had tussen 2000 en 2004 in het algemeen het gevoel 
dat de prijzen fors zijn gestegen. Cijfers over inflatie laten dat ook zien. Echter, 
de consument ziet twee zaken over het hoofd, namelijk de forse prijsdalingen in 
de telecom door technologische ontwikkeling en liberalisering, en in de 
luchtvaart—eveneens door liberalisering. De prijsdaling is niet gering; de index 
van de luchtvaart ging van circa 140 in 1995 naar 100 in 2004 (figuur 4.6). 
Liberalisering in combinatie met forse internationale concurrentie (anders dan in 
de telecom, dat een mindere internationale component heeft) en benutting van 
schaalvoordelen heeft dit in gang gezet.  
 
De ontwikkelingen gelden niet voor de dienstverlening in de luchtvaart. Deze 
sector volgt de nationale prijsstijging. Met het oog op internationale concurrentie 
is dit niet verwonderlijk. De dienstverlening in de luchtvaart staat, door de aard 
van een dienst, als product niet bloot aan de internationale concurrentie; het is een 
zogenaamde afgeschermde sector (‘sheltered sector’). Aangezien de 
dienstverlening in de luchtvaart—in tegenstelling tot de luchtvaart zelf die te 
kenmerken is als een open sector (‘exposed sector’)—niet blootstaat aan de 
internationale concurrentie, treedt het prijsdrukkend effect hier niet op (zie figuur 
4.6).  
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Figuur 4.6: Ontwikkeling prijzen luchtvaart, dienstverlening aan de luchtvaart 
 en de gehele economie, 1995-2004. 

 
Bron: CBS/bewerking TNO 
 
 
De prijsdalingen zullen niet voortdurend doorgaan. Door de nieuwe 
marktstructuur van de Europese luchtvaart gaat de bedrijfstak meer lijken op die 
in de Verenigde Staten, waar meer gevlogen wordt—dit door een hoger absoluut 
inkomen, een grotere geografische schaal en een grotere mobiliteit op woning- en 
arbeidsmarkt. Het effect van de liberalisering is in principe eenmalig en heeft een 
Europees karakter; de prijsdalingen die er het gevolg van zijn ook. Druk op de 
prijzen, die voortvloeit uit schaalvergroting en daaraan gerelateerde 
ontwikkelingen, blijft natuurlijk bestaan. Nederland en Schiphol ontlenen aan de 
prijsdalingen door de liberalisering geen extra voordeel (in de zin dat de prijzen 
hier sneller dalen dan in het buitenland (de relatieve prijzen blijven stabiel)).  
 
Verdergaande concentratie en schaalvergroting in de luchtvaart heeft juist wel 
een sterk regionaal effect. Een hub—of enkele hubs—kan dan een relatief 
voordeel krijgen ten opzichte van andere, omdat de concentratie aan de 
aanbodzijde in de luchtvaart ook ruimtelijk uitwerkt. Praktisch betekent het dat 
een regio beter af is als er een succesvolle alliantie van vliegtuigmaatschappijen 
actief is. Over dit proces en de gevolgen ervan kan in dit verband weinig gezegd 
worden, omdat door de algemene groei van de luchtvaart de koek eenvoudigweg 
groter wordt. Het nadeel dat een hub zou ondervinden door 
concentratiebewegingen wordt dan gecompenseerd door groei van de bedrijfstak 
luchtvaart.  

4.3.4 Export van luchtvaart: belangrijk comparatief voordeel 
De cijfers over export zeggen iets over het comparatieve voordeel van de 
bedrijfstak in Nederland8. Een stevige exportpositie betekent in economisch 
perspectief dat Nederland goed in de desbetreffende activiteit is; wij leveren die 
dienst aan gebruikers in andere landen. Een sterk groeiende export wijst daar op, 

                                                        
8 Export van luchtvracht betreft de levering van vervoersdiensten door Nederlandse 
luchtvaartmaatschappijen aan buitenlandse gebruikers. 
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omdat de luchtvaart een ‘exposed sector’ is, dat wil zeggen dat de bedrijfstak 
blootstaat aan concurrentie op een internationale markt.  
 
Een sterk groeiende export (sneller dan de markt) betekent dat marktaandeel ten 
koste van buitenlandse concurrenten wordt gerealiseerd. Een wegzakkende export 
betekent dat er comparatief voordeel wordt ingeleverd, dus dat Nederlandse 
aanbieders relatief verzwakt raken ten opzichte van buitenlandse aanbieders.   
 
Het beeld van de luchtvaart als een open (exposed) sector—de dienstverlening 
aan de luchtvaart is daarentegen afgeschermd, zoals hierboven besproken—, 
wordt duidelijk indien we kijken naar de ontwikkeling van de export (tabel 4.2). 
De luchtvaart neemt 2,7 procent van de nationale export voor zijn rekening. Met 
dat percentage lijkt de luchtvaart op vervoer over water en over land; dat zijn 
eveneens internationaal opererende sectoren.  
 
De exportgroei van de luchtvaart is hoger dan de nationale cijfers. De gehele 
Nederlandse export nam tussen 1995-2004 toe met 2,7 procent gemiddeld per 
jaar, terwijl de luchtvaart daar met 9,0 procent ver boven kwam. Andere 
exporterende bedrijfstakken deden het veel minder; kennelijk is de Nederlandse 
luchtvaart succesvol ten opzichte van andere Nederlandse exporterende 
bedrijfstakken. Deze andere bedrijfstakken hadden waarschijnlijk veel meer last 
van de minder wordende concurrentiepositie van Nederland door de snelle groei 
van de loonkosten; de totale Nederlandse export daalde zelfs tussen 2000-2004 
(gemiddeld min 0,6 procent per jaar). De luchtvaart had daar kennelijk geen last 
van; de export van de luchtvaart nam in die jaren van achterblijvende groei in 
Nederland toch met 7,3 procent per jaar toe.   
 

Tabel 4.2: Export van de luchtvaart, sector verkeer/vervoer, naar bedrijfstak, als 
aandeel gehele economie, gemiddelde jaarlijkse groei 1995-2004, 
miljoen euro en procenten. 

Sector 2004 Aandeel 
Nederland 

1995-2000 2000-04 1995-04 

      
 Mln euro % % % % 

Vervoer over land 6.832 3,5 3,3 0,1 1,8 
Vervoer over water 5.331 2,7 4,9 7,9 6,2 

Vervoer via de lucht 5.724 2,9 10,2 6,8 8,7 
  Luchtvaart 5.258 2,7 10,4 7,3 9,0 

  Dienstverl. luchtvaart 466 0,2 8,3 1,8 5,4 
Post & telecom 3.137 1,6 31,2 6,1 19,4 

      
Totaal verkeer/vervoer 21.024 4,8 7,6 4,5 6,2 

Totale economie 197.622  5,5 -0,6 2,7 
Bron: CBS/bewerking TNO 
 
We kunnen helaas niet een vergelijkbaar cijfer voor de Europese luchtvaart 
geven, maar wel als we naar aantal passagiers kijken. Dan neemt het aandeel van 
Schiphol toe in de Top 10 van Europese luchthavens (zie eerdere cijfers in 
paragraaf 4.3.2). Dat wijst erop dat de Nederlandse luchtvaart in vergelijking met 
buitenlandse aanbieders concurrerender is geworden.  
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De hoge groei van de luchtvaart verklaren wij daarom niet alleen vanuit de 
vraagzijde; als het inkomen stijgt, groeit de vraag naar luchtvaart sneller (een 
‘luxe goed’). Liberalisering (aanbodzijde) leidde tot behoorlijke prijsdalingen 
(figuur 4.6), hetgeen in de hand werd gewerkt door concentratie onder de 
aanbieders en schaalvergroting. Omdat de liberalisering een tijdelijk effect is, 
kunnen we niet verwachten dat de zeer hoge groei uit de periode 1995-2004 in de 
toekomst in stand blijft. Het vraageffect zal dan waarschijnlijk domineren. 
Daarnaast is de luchtvaart, zoals reeds opgemerkt, conjunctuurafhankelijk.  

4.3.5 Werkgelegenheid in de luchtvaart 
Hoewel de luchtvaart een bedrijfstak is die hier tot dusverre primair economisch 
is beschouwd, staat in de praktijk van de beleidsvorming en de politiek omtrent 
de Nederlandse luchtvaart en Schiphol de werkgelegenheid centraal—naast de 
negatieve externe effecten van de luchtvaart, die wij aan het einde van dit 
hoofdstuk behandelen.  
 
De totale sector verkeer en vervoer bood in 2004 in Nederland 481,6 duizend 
mensen werk (tabel 4.3). In de bedrijfstak ‘Vervoer door de lucht’ (luchtvaart 
plus de dienstverlening aan de luchtvaart), waren dat er 38 duizend. De 
werkgelegenheid is in de jaren 1996-2004 met 2,2 procent per jaar gegroeid in de 
bedrijfstak ‘Vervoer door de lucht’, terwijl de werkgelegenheid in Nederland als 
geheel met 2,1 procent per jaar groeide. De 2,2 procent van ‘Vervoer door de 
lucht’ lijkt derhalve gemiddeld, maar is het niet: voor een bedrijfstak die bloot 
staat aan buitenlandse concurrentie is het veel. Meestal breiden bedrijfstakken die 
internationale concurrentie voelen (de exposed sector) de productie uit door 
hogere productiviteit en kapitaalinvesteringen zoals in de industrie doorgaans het 
geval is. Iets dergelijks vond in de luchtvaart ook wel plaats door de aanschaf van 
nieuwe vliegtuigen—het is een kapitaalintensieve bedrijfstak—maar extra 
productie betekent extra passagiers, en dus extra personeel.  

Tabel 4.3:  Werkzame personen in de luchtvaart en de transportsector, gemiddelde jaarlijkse 
groei, 1996-2004.      

Sector 2004 1996-2000 2000-2004 1996-2004 
     
               Aantal banen Jaarlijkse gemiddelde groei 

Vervoer over land 268.985 3,9 0,5 2,2 
Vervoer over water 34.081 1,9 -1,6 0,1 

Vervoer door de lucht 38.018 4,1 0,3 2,2 
Luchtvaart 23.863 5,0 0,2 2,6 

Dienstverl. Luchtvaart 14.155 2,5 0,6 1,5 
Post/telecom 140.491 3,4 0,0 1,7 

     
Verkeer/vervoer 481.575 3,6 0,2 1,9 

Totaal Nederland (CBS)  4,0 0,3 2,1 
Bron: LISA (bedrijfstakken), CBS (geheel Nederland) 
 
In de jaren 1996-2000 nam de werkgelegenheid in de luchtvaart krachtig toe met 
5,0 procent per jaar gemiddeld; hier zien we het samengebalde effect van 
liberalisering (concurrentie, schaalvergroting), een snel groeiende 
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wereldeconomie, en snel groeiende welvaart in Nederland (lonen, huizenprijzen 
en aandelen).  
 
Een vuistregel zegt dat voor elke miljoen passagiers er 1000 banen (fte) zijn, die 
aan de luchtvaart zijn gerelateerd. In 2004 waren er 42,5 miljoen passagiers en in 
Groot Amsterdam 34,5 duizend werkzame personen. Dat is echter een strikte 
telling—puur de luchtvaart en de dienstverlening aan de luchtvaart. Met ‘alles er 
op en er aan’ tellen we op Schiphol in 2004 54,3 duizend werkzame personen (de 
ruimste definitie). De 42,5 miljoen zouden dus 42,5 duizend werkzame personen 
genereren, en dat ligt tussen de 34,5 duizend (minimum definitie) en 54,3 
(maximum definitie). Het hangt er dus vanaf wat mee wordt genomen in die 
vuistregel. Echter, het lijkt erop dat van de minimum definitie uit moet worden 
gegaan; dan zit Schiphol er dus onder. Dat houdt vermoedelijk verband met het in 
vergelijking met andere luchthavens groot aandeel transferverkeer van Schiphol, 
dat minder banen genereert dan herkomst-bestemmingsverkeer.  
 

4.4 Samenhang van de luchtvaart met de rest van de economie 

Voordat wordt ingegaan op de ruimtelijk-economische uitwerking van de 
luchtvaart, wordt eerst aandacht besteedt aan de economische samenhang van de 
luchtvaart met andere bedrijfstakken in de Nederlandse economie. Deze 
samenhang heeft namelijk een ruimtelijke component. Bij deze samenhang gaat 
het erom dat de luchtvaart levert aan particuliere gebruikers (zoals 
vakantiegangers) en aan bedrijven. Dat heet de voorwaartse relatie. Daarnaast 
koopt de luchtvaart in van andere bedrijfstakken om tot productie te komen (zoals 
kerosine en ICT-diensten). Dat heet de achterwaartse relatie. We gaan op deze 
cijfers in omdat ze inzichtelijk maken welke soorten bedrijfstakken met de 
luchtvaart verbonden zijn; het zijn deze bedrijfstakken die dan ook de ruimtelijke 
uitwerking bepalen.  
 
Deze relaties kunnen we alleen beschouwen voor de gehele bedrijfstak luchtvaart 
(vanwege de CBS-systematiek waar de cijfers uitkomen); voor de dienstverlening 
van de luchtvaart zijn zulke cijfers niet beschikbaar. Dat is voor deze 
beschouwing geen probleem omdat de dienstverlening aan de luchtvaart letterlijk 
aan de luchtvaart levert. Bovendien komen bedrijven op de luchtvaart af—en dat 
willen wij uiteindelijk weten—en niet op die diensten aan de luchtvaart. Ook zijn 
de cijfers beschikbaar voor het jaar 2002; er zijn inmiddels recentere cijfers, maar 
de structuur die in deze cijfers zit verandert in de tijd niet veel.  
 

4.4.1 Achterwaartse relaties 
De bedrijfstak luchtvaart had in 2002 een totale productiewaarde van 7,4 miljard 
euro (zie tabel 4.4). Hiervan was 2,4 miljard euro toegevoegde waarde, 2,6 
miljard euro betrof invoer en het ‘verbruik binnenland’ bedroeg 2,3 miljard euro. 
De bedrijfstak luchtvaart betrok vooral brandstof (van de sector 
aardolieverwerking, splijt- en kweekstoffen, cokes) voor een bedrag van 514 
miljoen euro. De bedrijfstak ‘dienstverlening vervoer lucht’ was goed voor een 
tweede plaats met 346 miljoen euro. Andere belangrijke achterwaartse relaties 
bestaan met horeca en reisbureaus. De luchtvaart voert voor 2,6 miljard euro in. 
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Voor de duidelijkheid: dat is niet de ingevoerde luchtvaart, maar zijn goederen en 
diensten die de Nederlandse luchtvaart inkoopt van buitenlandse toeleveranciers.  
 

4.4.2 Voorwaartse relaties 
Behalve de achterwaartse relaties van de luchtvaart bekijken we ook de 
voorwaartse relaties (zie tabel 4.5). Dat is de vraag waar de productie van de 
luchtvaart heengaat, ofwel: wie koopt de dienst luchtvaart? De totale uitgaven 
(omzet, geen toegevoegde waarde) aan de luchtvaartsector bedroegen in 2002 6,9 
miljard euro. Daarvan werd 4,4 miljard euro door het buitenland uitgegeven 
(=export van Nederlandse luchtvaart). Nederland importeerde voor 0,4 miljard 
euro aan luchtvaartdiensten. De binnenlandse bestedingen aan Nederlandse 
luchtvaart (exclusief import) bedroegen 2,5 miljard euro. Huishoudens gaven 0,8 
miljard euro uit, via reisbureaus liep 1 miljard euro, de luchtvaart zelf gaf 0,4 
miljard euro uit, en bedrijven en instellingen gaven 0,3 miljard euro uit.  

Tabel 4.4: Achterwaartse relaties van de bedrijfstak luchtvaart, 2002, prijzen 
2002, in miljoen euro. 

 Nederland  
 Miljoen euro % 
Totale productiewaarde 7.400 100,0 
Toegevoegde waarde  2.400 32,4 
Invoer 2.600 35,1 
Verbruik binnenland 2.300 31,1 
   
Waarvan ten goede aan de bedrijfstak:   
Aardolieverwerking, splijt- en kweekstoffen, cokes 514 7,0 
Dienstverlening vervoer lucht 346 4,7 
Horeca 269 3,6 
Reisbureaus 219 3,0 
Spoorwegmaterieel, vlieg- en ruimtevaartuigen 127 1,7 
Juridische, boekhoudkundige, economische dienstver 103 1,4 
Post en telecommunicatie 86 1,2 
Dienstverlening vervoer land 59 0,8 
Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 54 0,7 
Overige zakelijke dienstverlening 43 0,6 
Bron: CBS/bewerking TNO 
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Tabel 4.5: Gebruik luchtvaart naar bestemming en aanbod naar bedrijfstak 
(voorwaartse relatie) 2002, in miljard euro. 

 2002  
 Miljard € % 
   
Gebruik luchtvaart  Binnenland 2,5 36,2 
w.v. Huishoudens 0,8 11,6 
w.v. Reisbureaus 1,0 14,5 
w.v. Uitbesteding luchtvaart 0,4 5,8 
w.v. Bedrijven en instellingen (direct) 0,3 4,4 
Buitenland (uitvoer) 4,4 63,8 
Totaal gebruik luchtvaart 6,9 100,0 
   
Aanbod luchtvaart   
Luchtvaart 6,5 94,2 
Verhuur roerende goederen - - 
Buitenland (invoer) 0,4 5,8 
   
Totaal aanbod luchtvaart 6,9 100,0 
Bron: CBS/bewerking TNO 
 
 
Luchtvaart wordt hoofdzakelijk verbruikt door het buitenland (het CBS geeft 
geen informatie over wie dat verbruikt in het buitenland); Nederland exporteert in 
ieder geval veel meer luchtvaart dan het importeert. Het importcijfer is op basis 
van CBS materiaal minder goed vast te stellen dan het exportcijfer, dat een 
component van de productie van de bedrijfstak luchtvaart is. De import van 
luchtvaart zit verborgen in de post import die alle bedrijfstakken hebben, maar dat 
betreft alle geïmporteerde goederen en diensten. Uitsplitsingen gaan niet verder 
dan ‘vervoer’ en dat kan bijvoorbeeld ook binnenvaart zijn. Specifiek materiaal 
van het CBS geeft een bedrag van 380 miljoen Euro. Dat is weinig, en heeft ook 
te maken met de registratie: het CBS telt productie van bedrijven die in 
Nederland een vestiging hebben, dus dat kunnen ook buitenlandse bedrijven zijn. 
De cijfers over export/import geven dus niet alleen weer dat Nederland veel 
luchtvaart exporteert en weinig importeert, maar ook dat veel 
luchtvaartmaatschappijen hier een vestiging hebben. Nu is dat laatste natuurlijk 
ook een uitdrukking van het voordeel dat Nederland heeft voor de luchtvaart; 
voor veel buitenlandse luchtvaartmaatschappijen loont het om een vestiging in 
Nederland te hebben. We komen (nogmaals) tot de conclusie dat Nederland een 
comparatief voordeel heeft voor de luchtvaart.  
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Tabel 4.6: Bedrijfstakken naar besteding aan luchtvaart (voorwaarts), 2002, in 
miljoen euro. 

 Bestedingen 2002 
 Miljoen euro % 
Uitvoer van goederen (fob) en diensten 4.397   
Reisbureaus 1.000  
Consumptieve bestedingen door huishoudens 805  
Luchtvaart 439  
Bedrijven & Instellingen 300 100,0 
Waarvan:   
   Groothandel 56 18,7 
   Medische dienstverlening 31 10,3 
   Post  en telecommunicatie 30 10,0 
   Juridische, boekh., economische dienstverl. 16 5,3 
   Welzijnszorg 15 5,0 
   Algemeen bestuur, gemeente 13 4,3 
   Detailhandel 11 3,7 
   Audio-, video- en telecommunicatieapparatuur 9 3,0 
   Bankwezen 9 3,0 
   Computerservice 9 3,0 
   Dienstverlening vervoer land 8 2,7 
   Ingenieurs en architecten 7 2,3 
   Chemie eind 6 2,0 
   Machines en apparaten 6 2,0 
   Goederenvervoer 6 2,0 
   Uitgeverijen en drukkerijen 5 1,7 
   Metaalproducten 5 1,7 
   Reclamebureaus 5 1,7 
   Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 5 1,7 
   Cultuur, sport, recreatie, radio en televisie 5 1,7 
Bron: CBS/bewerking TNO 
 
Reisbureaus en huishoudens zijn in Nederland de grootste afnemers van 
luchtvaart; voorts is er een aantal bedrijfstakken dat rechtstreeks luchtvaart 
inkoopt—waarbij niet bekend is of het voor vracht of passagiers is. 
Bedrijfstakken die zelf veel uitgeven aan luchtvaart zijn (tabel 4.6): groothandel, 
medische dienstverlening, post en telecommunicatie, juridische diensten/zakelijke 
diensten en welzijnszorg—met op enige afstand het bankwezen. Dat zijn 
bedrijfstakken waarvan bekend is dat deze van oudsher in de regio Amsterdam 
zijn geconcentreerd.  
 
Wederzijdse relatie tussen Schiphol en Amsterdam 
Op basis van deze nationale cijfers komen we tot de conclusie dat Amsterdam 
‘toevallig’ sterk is in die bedrijfstakken die ook relatief veel luchtvaart afnemen. 
Dat is voor Schiphol een prettig gegeven; het betekent dat de relatie Schiphol-
Amsterdam in beginsel een wederzijdse is. Dat wil zeggen, in de beeldvorming is 
de regio Amsterdam afhankelijk van Schiphol—heeft een kern van waarheid—
maar Schiphol kon ook sterk worden omdat er veel natuurlijke vraag naar 
luchtvaart in de regio aanwezig is. Een bedrijfstak kan pas internationaal wat 
worden als er minimaal een thuismarkt om op te beginnen is. Wel is het zo dat 
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Schiphol die kleine Nederlandse thuismarkt allang ontgroeid is en een 
internationale functie heeft, gezien de omvang van de export, en dat daardoor het 
effect dat Schiphol heeft op de regio overheerst.  
 
Indirecte voorwaartse effect 
Aan het indirecte voorwaartse effect—niet de luchtvaart zelf of de bestedingen 
van de luchtvaart aan kerosine of catering—wordt een groot belang toegekend. 
Het gaat dan om de voordelen die bedrijven ondervinden als ze van luchtvaart, 
regelmatige lijndiensten en een grote keus in bestemmingen gebruik kunnen 
maken.  
 
In het voorgaande is de omvang van Schiphol bepaald. Ook zijn cijfers gegeven 
over de wijze waarop de luchtvaart op Schiphol met de rest van de economie 
samenhangt. Deze samenhang is nog op nationaal niveau bepaald, waarbij er geen 
oog is geweest voor de ruimtelijke effecten. Op dit ruimtelijk-economisch 
perspectief gaan wij in de volgende paragraaf in. 
 
Het indirecte effect is vastgesteld aan de hand van een input-output analyse; de 
uitkomsten worden uitgedrukt in toegevoegde waarde en werkzame personen per 
WLO-scenario. De scenario’s geven een indicatie van de bandbreedte van de 
effecten. Effecten in de sfeer van reistijdwinsten blijven buiten beschouwing.  
 

4.5 De luchtvaart in ruimtelijk-economisch perspectief  

In deze paragraaf wordt de voorgaande economische beschouwing van de 
bedrijfstak ‘Vervoer via de lucht’ voortgezet. De eerder gegeven samenhang van 
de luchtvaart met de rest van de economie wordt verder uitgewerkt; het is de 
basis van het ruimtelijk-economisch effect. Voordat dit uiteen wordt gezet, gaan 
wij in op de omvang van de luchtvaart op de locatie Schiphol en hoe de 
bedrijfstak past in de regio. Daarbij onderscheiden we ook de luchtvaart en de 
dienstverlening aan de luchtvaart (zie eerder gegeven definitie).  
 
In 2002 bezat de totale bedrijfstak ‘Vervoer via de lucht’ (de luchtvaartsector plus 
de dienstverlening in de luchtvaart) bijna 38 duizend werkzame personen (tabel 
4.7). Ruim 24 duizend hiervan waren te vinden in de luchtvaartsector en ruim 13 
duizend in de luchtvaartdienstverlening. Van de werkgelegenheid in de totale 
luchtvaart was 91 procent (2004) in de COROP-regio Groot Amsterdam te 
vinden (tabel 4.7). In de gehele Noordvleugel (exclusief Flevoland) is dat 94 
procent.  
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Tabel 4.7: Werkgelegenheid in de transportsector naar bedrijfstak en regio, in 
absolute waarden en percentages, 2002. 

Regio Totaal 
Transport 

Vervoer 
over land 

Vervoer 
over 

water 

Vervoer 
via de 
lucht 

Lucht-
vaart 

Dienst-
verlening 

luchtvaart 

Post & 
telecom 

Noordvleugel 143.062 44.711 23.929 35.711 23.062 12.649 38.711 
Utrecht 33.915 16.447 4.656 33 21 12 12.780 
IJmond 3.749 1.750 1.341 5 3 2 654 
Aggl. Haarlem 4.551 2.476 652 3 2 1 1.420 
Zaanstreek 4.049 1.824 1.314 0 0 0 911 
Amsterdam 37.632 12.732 7.673 609 393 216 16.619 
Ov. Groot Amsterdam 55.159 8.085 7.510 35.035 22.625 12.410 4.530 
‘t Gooi en Vechtstreek 4.007 1.398 784 28 18 10 1.797 
Nederland 492.323 229.566 102.187 37.876 24.460 13.416 122.694 
        
 % % % % % % % 
Noordvleugel 29 19 23 94 94 94 32 
Utrecht 7 7 5    10 
IJmond 1 1 1    1 
Aggl. Haarlem 1 1 1    1 
Zaanstreek 1 1 1    1 
Groot Amsterdam 19 10 15 94 94 94 18 
Amsterdam 8 6 8 2 2 2 14 
Ov. Groot Amsterdam 11 4 7 92 92 92 4 
‘t Gooi en Vechtstreek 1 1 1    1 
Nederland 100 100 100 100 100 100 100 

Bron: LISA 
 
Als wij de totale werkgelegenheid op het Schipholterrein tellen, inclusief de 
werkgelegenheid buiten de luchtvaart en de dienstverlening aan de luchtvaart, 
komen we op 54,3 duizend werkzame personen in 2002. Die 54,3 duizend omvat 
bijvoorbeeld ook de werkgelegenheid die in de beveiliging is te vinden.  
 
Kijken wij vervolgens naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de 
periode 1996-2004 (tabel 4.8), dan blijkt de bedrijfstak ‘Vervoer via de lucht’ als 
geheel jaarlijks gemiddeld 2,2 procent banengroei te hebben gerealiseerd. Voor 
de luchtvaart was dit 2,6 procent, voor de luchtvaartdienstverlening 1,5 procent.  
 
Werpen we een blik op de werkgelegenheid op Schiphol, in de regio Groot 
Amsterdam en Nederland naar sector, dan blijken op Schiphol ruim 20 duizend 
banen in de luchtvaartsector te bestaan. Voor Groot Amsterdam (waarvan 
Schiphol deel uitmaakt) bedraagt dit ruim 23 duizend (tabel 4.9).  
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Tabel 4.8: Werkgelegenheid in de transportsector naar bedrijfstak, Nederland en 
Groot Amsterdam, stand 2004 en ontwikkeling 1996-2004. 

 2004 Aandeel  
Nederland 

1996-
2000 

2000-
2004 

1996-
2004 

 Banen % % % % 
Nederland      
Vervoer over land 268.985 - 3,9 0,5 2,2 
Vervoer over water 34.081 - 1,9 -1,6 0,1 
Vervoer via de lucht 38.018 - 4,1 0,3 2,2 
   Luchtvaart 23.863 - 5,0 0,2 2,6 
   Dvl Luchtvaart 14.155 - 2,5 0,6 1,5 
Post & telecom 140.491 - 3,4 0,0 1,7 
Totaal verkeer/vervoer 481.575 - 3,6 0,2 1,9 
Groot Amsterdam      
Vervoer over land 26.993 10 10,4 0,8 5,5 
Vervoer over water 2.708 8 9,6 -3,8 2,7 
Vervoer via de lucht 34.464 91 3,9 0,1 2,0 
   Luchtvaart 22.199 93 4,6 -0,1 2,2 
   Dvl Luchtvaart 12.265 87 2,7 0,5 1,6 
Post & telecom 21.276 15 1,9 1,0 1,4 
Totaal verkeer/vervoer 85.441 18 5,4 0,4 2,9 
Bron: LISA 

Tabel 4.9: Werkgelegenheid op Schiphol (postcodes 1117, 1118, 1119), in Groot 
Amsterdam en Nederland naar sector en de bedrijfstak luchtvaart, 2004 (excl. 
dienstverlening tbv de luchtvaart), werkzame personen.  

 Schiphol Groot 
A’dam

Aandeel 
Schiphol in 

Groot A’dam 

Nederland 

 %  
Land- en tuinbouw 0 1.361 0 55.326 
Delfstoffenwinning 0 80 0 6.594 
Industrie 500 46.254 1 1.006.323 
Openbaar nut 0 1.115 0 28.232 
Bouwnijverheid 456 27.412 2 508.190 
Handel en reparatie 4.091 121.439 3 1.342.492 
Horeca 1.889 39.540 5 310.405 
Transport en communicatie 37.322 92.791 40 492.323 
    W.v. Luchtvaart 20.218 23.018 88 24.460 
Banken en verzekeringen 1.033 57.809 2 290.389 
Overig dvl/verhuur og 6.286 151.826 4 1.113.070 
Openbaar bestuur 2.397 40.151 6 434.379 
Onderwijs 0 36.405 0 452.668 
Gezondheid/welzijnszorg 205 79.056 0 1.000.556 
Cultuur en recreatie 98 26.419 0 161.388 
NEG 18 14.020 0 156.972 
Totaal 54.295 735.678 7 7.359.307 
Bron: CBS/bewerking TNO 
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4.6 De vestigingsplaatsfunctie: voorwaartse effecten 

Een essentie van het economisch effect van Schiphol is deze. Een luchthaven is in 
principe een infrastructurele voorziening die elke grote stad past. Boston of 
Stockholm, twee economisch gezonde en aantrekkelijke steden, hebben een 
beperkte luchthaven. Betekent dit dat Amsterdam ook met een beperkte 
luchthaven toe kan? Het antwoord daarop is moeilijk te geven. We hebben in 
paragraaf 4.3.4 al gezien dat Nederland een comparatief voordeel heeft in 
luchtvaart. Dit voordeel hangt nauw samen met de knooppuntfunctie van 
Schiphol. De luchthavens van Stockholm en Boston hebben een dergelijke 
knooppuntfunctie niet. Daarbuiten geeft de luchtvaart een bepaald type bedrijven 
een voordeel; de vraag is vervolgens of de nabijgelegen stad gespecialiseerd is in 
dat type bedrijvigheid.  
 
Hoewel er nauwelijks vergelijkend onderzoek voorhanden is—wij voeren in 
paragraaf 4.7 een korte aanzet uit—, is het in het geval van Amsterdam zo dat de 
stad een economische structuur heeft die nauw aansluit op het comparatieve 
voordeel dat Schiphol biedt. Dat geldt voor de luchtvaart zelf (carriers, Air 
France-KLM), de groothandel en EDC’s, hoofdkantoorfunctie van Amsterdam, 
de creatieve industrie, het congreswezen en het toerisme. Daarbuiten zijn er vele 
andere bedrijfstakken die in meer of mindere mate op de luchthaven steunen, 
zoals de export van bloemen. Passagiers die via Schiphol vliegen maken een kort 
toeristisch uitstapje naar Amsterdam. Bij een andere stad zou zo’n uitstapje wat 
minder voor de hand liggen.  
 
De basis van het toerisme in Amsterdam is echter de aantrekkelijkheid van de 
historische binnenstad en het kunstaanbod van Amsterdam—naast andere 
fameuze voorzieningen van internationale allure in de Amsterdamse binnenstad. 
Er is natuurlijk een groep toeristen die naar Amsterdam komt omdat ze via 
Schiphol in de gelegenheid zijn; de bestedingen van deze opportunistische 
toeristen zouden zonder knooppuntfunctie voor Amsterdam verloren gaan.  
 
Het gaat bij de vestigingsplaatsfunctie van mainport Schiphol om bedrijven die in 
meer of mindere mate Schipholgebonden zijn, zoals hoofdkantoren, 
distributiefunctie, congressen/beurzen en toerisme. Hiervan is het economische 
effect voor het jaar 2003 bepaald (SEO/BCI/TNO, 2006) en uitgedrukt in de 
daarmee samenhangende werkgelegenheid (zie tabel 4.10 en 4.11).   
 
Bij de mate van Schipholgebondenheid hoort een belangrijke economische 
overweging vermeld te worden. De vraag waar het om draait is of de 
bedrijvigheid met een beperkter Schiphol ook bestaan zou hebben, alleen op een 
andere locatie in ons land. De overweging is vervolgens of de bedrijvigheid voor 
Nederland verloren zou zijn gegaan. Zou Philips het hoofdkantoor in een andere 
Europese hoofdstad hebben gevestigd? Zou Akzo Nobel in Arnhem zijn 
gebleven? Dergelijke overwegingen gelden voor alle bedrijven die aan Schiphol 
zijn gebonden. De regionaal-economische meerwaarde voor Nederland ontstaat 
doordat Philips en Akzo Nobel in één en dezelfde regio gevestigd zijn. Zijzelf en 
anderen worden beter van de vestiging van hun hoofdkantoren in Amsterdam.   
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Tabel 4.10: Mate van Schipholgebondenheid van verschillende economische 
  activiteiten. 

Typen economische activiteiten Gebonden Sterk 
verbonden 

Overig 
verbonden 

    
Europese hoofdkantoren ● ● ● 
Europese distributiecentra (eigen beheer) ● ● ● 
Europese distributiecentra (uitbesteed) ● ● ● 
Internationale congressen/beurzen ●  ● 
Internationaal toerisme ●  ● 
Hoofdkantoren Nederlandse ondernemingen ● ● ● 
Hoogwaardige productie/R&D van niet- 
Europese ondernemingen 

  ● 

Agribusiness  ● ● 
Handelshuizen  ● ● 
Internationale organisaties   ● 
Internationale zakelijke/financiële 
 Dienstverlening 

 ● ● 

Bron: BCI (1998) 
 
Het is mogelijk dat die bedrijven—omdat zij op andere locaties gevestigd zijn—
een geringer marktbereik hebben en minder van elkaar profiteren. Er zijn 
daardoor geringere positieve indirecte effecten. Dat betekent dat als Schiphol er 
niet zou zijn ook de economische activiteit die daaraan verbonden is verloren 
gaat. Die gaat echter gedeeltelijk verloren, namelijk alleen dat indirecte deel. De 
bedrijven gaan niet failliet; er is niet vaak een bedrijf ten onder gegaan door een 
verkeerde locatie van het hoofdkantoor. Zijzelf—en anderen—zijn wel slechter 
af.    
 

Tabel 4.11: Economisch effect mainport Schiphol naar component, werkzame 
  personen, (*.000), 2003. 

 Luchtvracht Passagiers  Totaal  
  
Direct 13,6 46,5 60,1 
Indirect achterwaarts 5,2 28,4 33,6 
Vestigingsplaatseffecten 7,3 15,9 23,2 
Functioneel gebonden 0,4 1,5 1,9 
  
Totaal 26,5 92,3 118,8 
Bron: BCI (1998). 
 
Daarnaast is het zo—en dat is specifiek voor Amsterdam—dat Schiphol niet de 
enige reden is voor vestiging in Amsterdam. De hoogwaardige arbeidsmarkt, de 
op communicatie en handel gerichte beroepsbevolking, de historische binnenstad, 
cultuur, de internationale allure en ander beroemd vermaak zijn andere factoren. 
Schiphol is daarmee onderdeel van een set van vestigingsplaatsfactoren.  
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4.6.1 De economische effecten van mainport Schiphol in 2020  
Uit onderzoek voor het jaar 2003 komt het economische effect van mainport 
Schiphol op bijna 120 duizend werkzame personen (tabel 4.11). In deze cijfers is 
niet alleen uitgegaan van de luchtvaart plus dienstverlening ten behoeve van de 
luchtvaart op Schiphol, maar ook van de andere activiteit op het Schipholterrein. 
Daardoor komt het directe effect op 60 duizend werkzame personen.  
 
Het ruimtelijk economische effect van Schiphol is opgebouwd uit verschillende 
componenten.  
1. het directe effect: de omvang van de luchtvaart en dienstverlening ten 

behoeve van de luchtvaart op het Schiphol terrein 
2. Het indirecte effect achterwaarts: bedrijvigheid ten gevolge van de vraag van 

de bedrijfstak luchtvaart 
3. het indirecte effect voorwaarts: de bedrijvigheid die ontstaat door het aanbod 

van luchtvaart 
4. het extra voorwaartse effect of vestigingsplaatseffect: idem als drie, maar dan 

die bedrijvigheid die niet door de input-outputtabel (IO-tabel) wordt gemeten  
 
Bij deze opbouw zijn drie kanttekeningen te maken. Ten eerste is er nuance aan te 
brengen in het directe effect. Dan gaat het om de bedrijvigheid op het 
Schipholterrein buiten de luchtvaart en de dienstverlening luchtvaart. Deze 
werkgelegenheid kan als indirect effect opgevat worden, maar wordt in de 
gangbare studies als direct opgevat. Het spreekt voor zich dat hoe groter het 
directe effect is, hoe groter het indirecte effect is.  
 
Ten tweede worden soms de componenten drie en vier samen genomen en 
gepresenteerd als het vestigingsplaatseffect; deze regionaal-economische term is 
juist. De IO-analyse kent echter beperkingen; de IO-informatie telt alleen de 
bestedingen van bedrijven aan vliegtickets, maar niet de waarde die vliegtickets 
voor bedrijven hebben. Praktisch gesproken: een vliegreis kan een waarde hebben 
die ver boven de waarde van het ticket ligt. Daar ligt dat extra voorwaartse effect 
in; de mogelijkheid om van het nabije Schiphol gebruik te maken is voor veel 
bedrijven een voordeel.  
 
Ten derde moet opgemerkt worden dat de IO-analyse geen rekening houdt met 
evenwichtszoekende mechanismen, niet-lineaire effecten, schaalvoordelen en 
verdringing. De IO-analyse is een toerekening in een vast systeem, niet in een 
veranderend systeem. Er zijn weinig studies die met het derde punt rekening 
houden. Er is daardoor weinig informatie beschikbaar over alternatieve 
ontwikkeling van de regio Amsterdam. Met een beperkter Schiphol verdwijnt niet 
alle economische activiteit, maar komt er iets anders voor in de plaats. Hieronder 
is wel een inschatting gemaakt met deze categorie effecten op de arbeidsmarkt.  
 
In tabel 4.12 is het bruto effect van Schiphol gegeven in de vier WLO-scenario’s, 
waarbij Schiphol is opgevat als de luchtvaart plus dienstverlening luchtvaart in 
het COROP-gebied Groot Amsterdam. In een Transatlantic Market-scenario 
komt het bruto effect van Schiphol dan uit op 108 duizend werkzame personen in 
2020. Er is geen rekening gehouden met plafonds in het aantal vliegbewegingen 
(ongerestricteerd). De hier gepresenteerde cijfers zijn daardoor vergelijkbaar met 
de cijfers in het ‘Hub A-scenario’ in de studie van SEO/TNO/BCI (2006).  
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Tabel 4.12:  Omvang bruto effect Schiphol in 2020 (direct, achterwaarts,   
 voorwaarts en vestigingsplaats exclusief effect overig Schiphol), 
 niet gerestricteerd, vier WLO-scenario’s. 

Inclusief extra voorwaartse 
effecten 

Transatlantic 
Market 

Global 
economy 

Trans-
atlantic 
Market 

Strong 
Europe 

Regional 
Communities 

 Nederland Schiphol 
NEDERLAND      
Toegevoegde waarde Miljoen euro     
Transport & communicatie 72.345 7.877 7.145 5.470 5.202 
Zakelijke diensten/ov. Dvl 128.696 1.681 1.524 1.167 1.110 
Handel & Reparatie 94.669 1.489 1.350 1.034 983 
Bouw 27.057 542 491 376 358 
Overige sectoren 378.942 2.698 2.447 1.874 1.782 
Totaal 701.709 14.287 12.958 9.921 9.435 
      
Werkzame personen x 1000     
Transport & communicatie 538 53 47 46 45 
Zakelijke diensten/ov. Dvl 1.910 28 25 24 23 
Handel & Reparatie 1.671 27 24 23 23 
Bouw 476 6 5 5 5 
Overige sectoren 4.933 36 31 31 30 
Totaal 9.527 150 133 129 126 
      
NOORDVLEUGEL Nederland Schiphol 
Toegevoegde waarde Miljoen euro     
Transport & communicatie 26.810 7.545 6.844 5.240 4.983 
Zakelijke diensten/ov. Dvl 46.875 1.398 1.268 971 923 
Handel & Reparatie 32.515 1.147 1.041 797 758 
Bouw 6.248 353 320 245 233 
Overige sectoren 85.881 1.800 1.633 1.250 1.189 
Totaal 198.330 12.244 11.105 8.502 8.086 
      
Werkzame personen x 1000     
Transport & communicatie 175 51 45 44 43 
Zakelijke diensten/ov. Dvl 631 23 21 20 20 
Handel & Reparatie 445 19 17 17 16 
Bouw 101 4 3 3 3 
Overige sectoren 1.092 25 22 21 21 
Totaal 2.444 122 108 105 102 
Bron: TNO (2007) 
 
Indien het totale cluster van Schiphol zou zijn meegeteld—dat wil zeggen alle 
werkgelegenheid op Schiphol (de postcodes 1117, 1118 en 1119), zowel 
‘Vervoer via de lucht’ als andere bedrijfstakken—komt het aantal werkzame 
personen in de Noordvleugel van de Randstad dat aan Schiphol direct en indirect 
wordt toegerekend op 145,9 duizend (tabel 4.13). Dat cijfer is vergelijkbaar met 
de 118,8 voor 2003 (zie tabel 4.11 en 4.13)   
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Van het maximale bruto effect (145,9 duizend werkzame personen in de 
Noordvleugel) is een regionale uitsplitsing bekend zodat de regionale 
concentratie gegeven kan worden. Voor Nederland is direct en indirect 1,9 
procent van het BNP Schipholgerelateerd, voor de Noordvleugel is dat 6,0 
procent en voor Groot Amsterdam is dat 10,0 procent (zie tabel 4.13). Indien wij 
van een soberder Schiphol uitgaan (alleen de luchtvaart en de dienstverlening aan 
de luchtvaart), komen die cijfers op respectievelijk 1,4 , 4,4 en 7,4 procent van 
het regionale totaal (tabel 4.13). Van het totale nationale effect van Schiphol 
komt 56 procent in Groot Amsterdam terecht. Het is de bevestiging van de sterke 
regionale concentratie van de economische effecten van Schiphol.  
 

Tabel 4.13: Omvang Schiphol naar componenten en regio, totaal, 2020, in 
werkzame personen (*.000). 

 Totaal 
regio 

IO- 
analyse 

Vestigings-
plaatseffect 

Overig 
Schiphol  

Werkzame personen x 1000     
Nederland 9.527 107,1 132,6 177,7 
Noordvleugel  2.444 88,4 108,1 145,9 
Groot Amsterdam 1.006 60,4 74,3 100,3 
     
Als % van regionaal totaal     
Nederland  1,1 1,4 1,9 
Noordvleugel   3,6 4,4 6,0 
Groot Amsterdam  6,0 7,4 10,0 
Bron: TNO op basis van SEO/TNO/BCI (2006) 
 
De restrictie van het aantal vliegbewegingen (bij slotallocatie) tot maximaal 650 
duizend vliegbewegingen heeft alleen in een Global Economy en Transatlantic  
Market Scenario gevolgen (tabel 4.14). In een restrictie moet een extra 
veronderstelling worden gemaakt in de scenario’s van het CPB; het CPB geeft 
een groei voor de sector transport en communicatie waar de luchtvaart deel van 
uitmaakt. Deze groei wordt verlaagd in overeenstemming met het aantal vluchten. 
Dat wil niet zeggen dat het voorwaartse effect van de luchtvaart evenredig daalt. 
Als er slotallocatie plaatsvindt door de restrictie, is het de vraag of de meest 
productieve verbindingen of de minder productieve verbindingen worden 
verdrongen. Extreem gesteld: worden alle vakantiecharters uitgeplaatst, allerlei 
specifieke verbindingen van Schiphol op een brede keur aan Europese steden (een 
kwaliteit van Schiphol), of verbindingen naar Canada en de VS? Vervolgens is de 
vraag waarheen die vluchten uitgeplaatst worden. Indien alle uitgeplaatste 
vluchten, onverschillig welke, naar Lelystad worden uitgeplaatst, maakt het 
voorwaartse effect voor de Noordvleugel niet heel veel uit. Flevoland, maar ook 
het noorden van Nederland heeft dan voordeel, bijvoorbeeld zuidwest Friesland. 
Indien de vluchten verloren gaan voor Nederland door bijvoorbeeld een 
combinatie met de HSL, maakt het wel veel uit voor de Noordvleugel.  
Het scenario dat is doorgewerkt, is een slotallocatie waarbij de voorwaartse 
effecten evenredig afnemen en verloren gaan voor Nederland.  
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Tabel 4.14: Omvang bruto effect Schiphol in 2020 (direct, achterwaarts, 
voorwaarts en vestigingsplaats exclusief effect overig Schiphol), 
gerestricteerd, Transatlantic Market en Global Economy-
scenario’s, toegevoegde waarde (* miljoen euro) en werkzame 
personen (*.000). 

 Transatlantic 
Market 

Global Economy 

   
NEDERLAND   
Toegevoegde waarde   
Transport & communicatie 5.985 6.609 
Zakelijke diensten/ov. Dvl 1.080 1.141 
Handel & Reparatie 754 823 
Bouw 412 454 
Overige sectoren 2.050 2.264 
Totaal 10.281 11.291 
   
Werkzame personen   
Transport & communicatie 40 44 
Zakelijke diensten/ov. Dvl 18 18 
Handel & Reparatie 14 15 
Bouw 5 5 
Overige sectoren 27 29 
Totaal 104 111 
   
NOORDVLEUGEL   
Toegevoegde waarde   
Transport & communicatie 5.733 6.330 
Zakelijke diensten/ov. Dvl 898 949 
Handel & Reparatie 581 634 
Bouw 268 296 
Overige sectoren 1368 1510 
Totaal 8.849 9.720 
   
Werkzame personen   
Transport & communicatie 39 42 
Zakelijke diensten/ov. Dvl 15 15 
Handel & Reparatie 10 10 
Bouw 3 3 
Overige sectoren 19 20 
Totaal 86 90 
Bron: TNO (2007) 
 
In een Global Economy en een Transatlantic Market-scenario geeft dat een 
behoorlijk verlies in toegevoegde waarde en vooral in werkgelegenheid. In een 
Global Economy-scenario wordt in 2020 voor Nederland als geheel 3,0 miljard 
euro toegevoegde waarde gemist en 39 duizend werkzame personen (vergelijk 
tabel 4.12 met 4.14). In een Transatlantic Market-scenario gaat 2,7 miljard euro 
toegevoegde waarde aan Nederland als geheel voorbij en 29 duizend werkzame 
personen. De toegevoegde waarde blijft nog redelijk op peil, hoger dan in een 
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Strong Europe en een Regional Communities-scenario waarbij de restrictie niet 
uitmaakt, maar de werkgelegenheid komt uit onder een niveau dat we in de 
Strong Europe en Regional Communities-scenario’s zien. Dat is volledig te 
wijten aan de hogere productiviteitsgroei in het Global Economy en Transatlantic 
Market-scenario in vergelijking met het Strong Europe en Regional 
Communities-scenario. Hoewel deze exercitie een modeluitkomst is voor 2020 
met de nodige veronderstellingen en voorzichtigheid, zien we hier een efficiency 
verschil in de economische ontwikkeling tussen een Global Economy en een 
Regional Communities scenario.  
 
Het geven van het ongerestricteerde scenario heeft zin in deze studie, omdat het 
economische effect van de restrictie van het aantal vliegbewegingen hoogst 
onzeker is. Dat wordt veroorzaakt door de vraag welk type vluchten wordt 
uitgeplaatst en waarheen. Ook is het effect van schaalvergroting en 
technologische ontwikkeling niet goed bekend. Het gemiddelde aantal passagiers 
per vliegbeweging is tussen 1990 en 2005 opgelopen van 80,2 naar 110,3 (zie 
paragraaf 4.8). Eenzelfde aantal vluchten en bestemmingen kan theoretisch veel 
meer passagiers aanvoeren uit een veel groter herkomstgebied. Het voorwaartse 
effect zou daardoor in theorie zelfs kunnen toenemen in een gerestricteerd 
scenario.  
 

4.7 De Noordvleugel in een internationaal perspectief 

In paragraaf 4.5 is al stilgestaan bij de vraag in hoeverre een grote internationale 
luchthaven van belang is voor het groeipad van een regio. Ook is de vraag in 
hoeverre de economische structuur van een regio is aangepast op de luchthaven, 
zoals voor Schiphol en Amsterdam wordt vermoed. Het gaat dan om twee 
relaties: de specialisatie van Amsterdam in handel en communicatie en de 
specialisatie van Amsterdam in het toerisme en congreswezen. Schiphol biedt 
voor beide een prima infrastructuur.  
 
Uit een vergelijking tussen Europese steden (Manshanden et al, 2006) is gebleken 
dat Randstad Holland een gemiddelde groei vertoont over de periode 1995-2001 
en dat vooral na het jaar 2000 de economische ontwikkeling is teruggevallen. De 
oorzaak daarvoor ligt primair in de trage groei van Duitsland en de verslechterde 
concurrentiepositie van Nederland na de oververhitting van de economie in de 
jaren 1998-2000. Meer structurele oorzaken liggen in de toenemende integratie en 
uitbreiding van Europa. De concurrentie in Europa is toegenomen; er zijn meer 
stedelijke regio’s die meedoen op de markt voor kantoren, congressen en R&D-
centra. Daarnaast raakt de beroepsbevolking in andere regio’s in Europa ook goed 
opgeleid. Bovendien bestaan er op de belangrijkste binnenlandse markten in 
Nederland en de Randstad omvangrijke knelpunten: woningmarkt, 
bereikbaarheid, scholing en lokale/regionale infrastructuur. Het grotere en meer 
concurrerender Europa levert in principe voordeel voor iedereen op, maar ook 
sectorale en ruimtelijke herschikking. Dat betekent aanpassen om profijt te 
hebben van het grotere Europa. Het gaat nu om de kwaliteit van de 
aanpassingsmechanismen en de flexibiliteit daarin. Randstad Holland moet zich 
hergroeperen om mee te kunnen in het veranderende Europa en welvaart voor de 
inwoners te garanderen. Het advies van de Commissie Kok (Commissie 
Versterking Randstad, 2007) heeft deze strekking.  
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Nu zijn de Nederlandse mainports een asset voor de Randstad, maar er zijn 
succesvolle stedelijke regio’s in Europa die het zonder een mainport als Schiphol 
en de Rotterdamse haven moeten doen. Dat Schiphol iets te maken heeft met de 
gezonde ruimtelijk-economische ontwikkeling van de Noordvleugel van de 
Randstad maken we ook op uit het feit dat de Noordvleugel het wat betreft 
economische ontwikkeling beter doet dan de Zuidvleugel.  
 
Vinden we iets van de relatie tussen Schiphol en de bredere mainportregio terug 
als we een vergelijking met andere steden maken? Daartoe is de werkgelegenheid 
in een bedrijfstak uitgedrukt als percentage van de totale werkgelegenheid van 
een stedelijke regio (tabel 4.15). Dat is gedaan voor Groot Amsterdam, de 
Noordvleugel, Brussel, Stockholm en Londen. Deze vier regio’s behoren tot de 
Top 20 van Europese stedelijke regio’s waarvan er twee wel (Stockholm en 
Londen) tot de Top 5 behoren en twee niet (Brussel en Groot Amsterdam). 
Opgemerkt wordt dat de geografische definitie van stedelijke regio hierbij afwijkt 
van die uit de Top 20 teneinde gebruik te kunnen maken van cijfers op sectoraal 
niveau. Voorts hebben Londen en de Noordvleugel een internationale luchthaven 
en Brussel en Stockholm niet.  
 
Grootstedelijke regio’s hebben allemaal een accent op handel & reparatie, 
transport & communicatie, zakelijke diensten en gezondheidszorg. In 
grootstedelijke gebieden zijn de markten voor allerlei diensten sterk ontwikkeld. 
Het zijn ook knooppunten van verkeer. In deze algemene structuur zijn er wel 
accentverschillen: Brussel heeft een relatief grote bankensector en ‘overheid & 
defensie’ zijn er sterk geconcentreerd. Daar zien we terug dat het niet alleen 
nationale, maar ook een Europese hoofdstad is. In Stockholm is de industrie 
betrekkelijk groot. In Londen overheerst de zakelijke dienstverlening met 28 
procent van alle werkgelegenheid. In Groot Amsterdam is handel & reparatie (16 
procent) en transport & communicatie (11 procent) wat sterker vertegenwoordigd 
dan elders. Hier is zichtbaar dat deze regio een specialisatie heeft die aan de 
mainportfunctie gerelateerd kan worden: groothandel, de zeehaven en Schiphol. 
Bij Londen zien we zoiets niet terug; dat heeft wellicht te maken met de grotere 
absolute omvang van deze regio.  
 
Hoewel alle vier hoofdsteden een in hoofdlijnen vergelijkbare specialisatie en 
sectorstructuur hebben, zijn er accentverschillen die wijzen op een specifieke 
relatie tussen Schiphol en de groothandel in de Noordvleugel Amsterdam. 
Overigens kunnen over het groeisucces van een regio en de sectorstructuur geen 
harde conclusies worden getrokken. Voorts wordt opgemerkt dat het om 
werkzame personen gaat; de werkgelegenheid nam in de periode 1995-2005 in 
Groot Amsterdam behoorlijk toe (tabel 4.17). Toegevoegde waarde en 
productiviteit namen in Londen en Stockholm echter harder toe dan in de 
Randstad Holland. Hoewel de Noordvleugel op vele indicatoren beter scoort dan 
de Zuidvleugel, zou de Noordvleugel als Europese stedelijke regio een subtopper 
zijn met een zesde positie qua groei van het BRP per hoofd over de jaren 1995-
2005, waar Randstad Holland nu achtste staat. Maar, dan zouden we ook van 
andere Europese regio’s de meer succesvolle deelregio’s moeten nemen.  
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Tabel 4.15: Aantal werkzame personen per sector in Groot Amsterdam, de 
Noordvleugel van de Randstad, Brussel, Stockholm en Londen, 
2005, (*.000) 

Sector Groot 
Amsterdam 

Noord-
vleugel 

Brussel Stockholm Londen 

     
Landbouw & visserij 8 30 0 5 7 
Delfstoffenwinning 0 1 0 0 1 
Industrie 47 155 40 99 260 
Openbaar nut 3 7 5 6 5 
Bouw 27 91 18 53 194 
Handel & reparatie 129 339 75 150 710 
Horeca 42 78 23 37 335 
Transport & communicatie 93 146 58 88 392 
Banken & verzekeringen 70 114 68 52 346 
Zakelijke diensten 187 421 121 220 1.407 
Overheid & defensie 43 111 109 63 196 
Onderwijs 35 94 46 67 337 
Gezondheidszorg 99 262 57 128 377 
Overige diensten 42 112 32 85 418 
Huishoudens 0  16 1 7 
Totaal 823 1.960 669 1.054 4.992 

Bron: TNO o.b.v. Eurostat/TNO 
 

Tabel 4.16: Sectorstructuur in Groot Amsterdam, de Noordvleugel, Brussel, 
Stockholm en Londen, 2005, totaal regio is 100 (2005), in 
procenten.            

Bron: TNO o.b.v. Eurostat/TNO 

Sector Groot 
Amsterdam 

Noord-
vleugel 

Brussel Stockholm Londen 

 % % % % % 
Landbouw & visserij 1 2 0 0 0 
Delfstoffenwinning 0 0 0 0 0 
Industrie 6 8 6 9 5 
Openbaar nut 0 0 1 1 0 
Bouw 3 5 3 5 4 
Handel & reparatie 16 17 11 14 14 
Horeca 5 4 4 4 7 
Transport & communicatie 11 7 9 8 8 
Banken & verzekeringen 8 6 10 5 7 
Zakelijke diensten 23 21 18 21 28 
Overheid & defensie 5 6 16 6 4 
Onderwijs 4 5 7 6 7 
Gezondheidszorg 12 13 9 12 8 
Overige diensten 5 6 5 8 8 
Huishoudens 0 0 2 0 0 
Totaal 100 100 100 100 100 
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Tabel 4.17: Groei aantal werkzame personen in Groot Amsterdam, de 
Noordvleugel, Brussel, Stockholm en Londen, 1995-2005, 
jaarlijkse gemiddelde groei in procenten. 

 Groot 
Amsterdam 

Noord-
vleugel 

Brussel Stockholm Londen 

 % % % % % 
Landbouw & visserij -3,6 -1,4 2,0 2,3 8,5 
Delfstoffenwinning 6,3 -1,3 -0,2 3,0 -15,1 
Industrie -2,2 -1,3 -1,9 -0,7 -1,5 
Openbaar nut -1,3 -0,1 -0,1 -2,4 -9,0 
Bouw 0,8 1,3 -1,2 2,3 0,6 
Handel & reparatie 1,4 1,2 -0,9 1,1 0,7 
Horeca 1,4 1,5 0,5 1,3 2,9 
Transport & communicatie 2,1 1,7 1,3 -0,4 1,8 
Banken & verzekeringen 2,6 2,5 1,0 2,4 0,3 
Zakelijke diensten 4,0 3,3 2,7 5,3 4,8 
Overheid & defensie 0,5 0,8 1,5 -2,0 -2,6 
Onderwijs 1,2 1,6 0,2 -2,2 4,3 
Gezondheidszorg 4,3 3,6 2,1 0,7 1,4 
Overige diensten 1,2 0,8 0,6 0,1 3,2 
Huishoudens 6,3 - 2,0 1,7 1,8 
Totaal 2,0 1,7 0,9 1,0 2,1 
Bron: TNO o.b.v. Eurostat/TNO 
 
Het element van productiviteitsgroei is veel breder dan Schiphol en de betekenis 
van transport & communicatie alleen—dit komt ook terug in de Territorial 
Review van de OECD (2007) over de Randstad. Daarin wordt gewezen op de 
lage groei van de arbeidsproductiviteit. Echter, de OECD wijst op de 
economische strategie van Randstad Holland, die impliciet of expliciet gebaseerd 
is geweest op het genereren van hoge volumes: ‘Several policies over the last few 
decades have been aimed at supporting this high volume strategy.’(OECD 
2007:7). In het geval van Schiphol betekende dat het aantrekken van grote 
hoeveelheden transferverkeer, waardoor veel verschillende bestemmingen en 
hoge frequenties beschikbaar werden. Dit leidde tot een aantrekkingskracht op 
buitenlandse bedrijven, dat wil zeggen hoofdkantoren en distributiecentra.  
 
Buiten het vraagstuk van de arbeidsproductiviteit, in de hand gewerkt door deze 
economische strategie, wijst de OECD op de ruimtelijke verdringingseffecten van 
deze strategie (niet op de sectorale!). De Rotterdamse haven breidt uit op nieuw 
aangelegd land, en de geluidsproductie van Schiphol verhindert woningbouw in 
een groot gebied om Schiphol heen. Dit, terwijl er een grote mismatch bestaat op 
de Amsterdamse woningmarkt (OECD 2007:9). Tevens wijst de OECD op het 
algemene bereikbaarheidsprobleem in Randstad Holland en de druk op de ruimte 
en leefbaarheid.  
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4.8 Terugkoppelings- en verdringingseffecten 

De voorgaande cijfers over het economisch belang van Schiphol zijn het bruto 
effect van het bestaande en toekomstige Schiphol, uitgedrukt in werkzame 
personen. In werkelijkheid is het zo dat als Schiphol groter of kleiner zou 
worden, mensen niet evenredig met de omvang van Schiphol meer of minder 
werkloos worden. Dat wil zeggen, als Schiphol morgen ophoudt te bestaan, zijn 
niet 146 duizend werkzame personen daarmee definitief werkloos geworden. 
Deze personen zullen deels in die situatie ander werk vinden—afhankelijk van 
verschillende factoren zoals hun opleiding, arbeidsproductiviteit, afstand tot de 
nieuwe baan en lonen. Er ontstaat dan een nieuw (ruimtelijk) evenwicht tussen 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.    
 
Dat betekent dat Schiphol een verdringingseffect heeft: in de Noordvleugel van 
de Randstad concurreren verschillende sectoren en clusters om de beschikbare 
grond, het beschikbare kapitaal en de beschikbare werknemers. Door 
marktwerking en prijsaanpassingen krijgen andere sectoren mogelijkheden als 
Schiphol een ander, beperkter ontwikkelingspad zou volgen.  
 
Als Schiphol flink harder groeit, worden andere activiteiten weggeconcurreerd. 
Die groeien minder of verdwijnen naar andere regio’s; ruimtelijke specialisatie is 
het gevolg. Echter, in een vrije markt gaan de productiefactoren naar de meest 
productieve economische activiteit. Concurrentie en verdringing horen bij een 
vrije markt: het recht van het meest productieve.  
 
Kanttekeningen zijn voorts dat dergelijke aanpassingen in de regionale economie 
tijd kosten en dat een nieuw evenwicht andere voor- en nadelen met zich 
meebrengt—en mogelijk een ander gemiddeld productiviteits- en loonniveau 
kent. Een voorbeeld is het verlies van Fokker voor de regio Amsterdam: alleen op 
korte termijn was dit zichtbaar in de regionaal-economische cijfers over de regio, 
op middellange termijn is dit verlies geabsorbeerd. Duidelijk is dat dergelijke 
aanpassingen vooral werken als er alternatieven zijn en markten voldoende 
werken. Daar ligt een taak voor de overheid. In een veelzijdige regio zijn die 
alternatieven voorhanden en is er concurrentie. In een eenzijdige regio ontbreekt 
dat en komt het vertrek van een groot bedrijf harder aan. 
  
Een laatste kanttekening is dat verdringingseffecten (en terugkoppeling) overal 
optreden; het is eenvoudig een effect van concurrentie. Verdringing is een gevolg 
van het allocatiemechanisme. In iedere grootstedelijke regio is arbeid en ruimte 
schaars en worden activiteiten verdrongen. Het prijsmechanisme geeft daar 
doorgaans uiting aan; lonen, huren, kosten voor levensonderhoud, 
kantoorvloeroppervlak etc. zijn in grootstedelijke regio’s doorgaans hoger. 
Overheidsbeleid dient niet gericht te zijn op verdringing als zodanig, maar op het 
goed functioneren van de onderscheiden markten.  
 
Voor Schiphol zijn de arbeidsmarkt en de grondmarkt de belangrijkste markten 
waar ruimtelijke verdringing optreedt en waar de overheid een rol in kan spelen. 
Deze ruimtelijke verdringing heeft gevolgen voor de woningmarkt. Daarnaast 
treedt er vanwege de extra vraag naar auto- en vrachtverkeer over de weg een 
extra vraag naar mobiliteit op. Op de markt voor bedrijfsterreinen en kantoren 



2007-D-R0523/A| Maatschappelijk-economische analyse mainport Schiphol 61 
 

 

 

treedt geen verdringing op vanwege de bestaande overschotten op deze markten; 
over de uitgifte zijn momenteel afspraken gemaakt door de overheden in de regio.  
 

4.8.1 Verdringingseffecten op de arbeidsmarkt  
Op basis van de cijfers van SEO/TNO/BCI (2006) en het daarin gebruikte 
rekenmodel komen we in een Transatlantic Market scenario in 2020 op een 
maximaal bruto werkgelegenheidseffect van 146 duizend werkzame personen. Nu 
zijn in dat onderzoeksproject verschillende varianten van Schiphol doorgerekend. 
De vraag is vervolgens of de mensen, die in een variant hun werk kwijtraken, 
elders aan het werk komen. Dat mechanisme noemen we terugkoppeling via de 
arbeidsmarkt. Als Schiphol sterk groeit, gaat dat deels ten koste van andere 
bedrijfstakken. Als Schiphol krimpt, komt dat deels ten goede aan andere 
bedrijfstakken. In de studie van SEO/TNO/BCI (2006) is een indicatie gegeven 
over de terugkoppeling via de arbeidsmarkt als Schiphol beperkter groeit. In zo’n 
scenario wordt de vraag naar arbeid minder, is de loonontwikkeling gematigder 
en krijgen andere bedrijfstakken kansen.   
 
Na terugkoppeling op de arbeidsmarkt zakt de multiplier van Schiphol van 3,5 
naar 2,13. De bruto multiplier is 3,5 (145,9/41,7). Als Schiphol geheel zou 
verdwijnen zou een bepaald deel mensen weer aan het werk komen of gewoon 
aan het werk blijven. Philips vestigt het hoofdkantoor in Londen (en die banen 
gaan voor Nederland verloren) en Akzo Nobel gaat weer terug naar Arnhem (met 
deze banen gebeurt niets). Vooral de extra banen die ontstonden door de 
concentratie van hoofdkantoren als van Philips en Akzo Nobel gaan verloren. 
Deze mensen moeten zich richten op andere bedrijfstakken.  
 
De netto multiplier is dan 87,6/41,7 = 2,13. Het indirecte effect, waar het feitelijk 
om gaat, is derhalve 1,13. Dat is na terugkoppeling op de arbeidsmarkt nog altijd 
een hoog getal in vergelijking met die van andere bedrijfstakken; daarmee wordt 
het relatief grote belang van de voorwaartse effecten uitgedrukt. Het wil zeggen 
dat het effect voor elke werkzame persoon in de sector 
‘luchtvaart/dienstverlening aan de luchtvaart’ in de regio Amsterdam, elders in 
Nederland 1,13 werkzame persoon extra genereert. Die 1,13 extra werkzaam 
persoon heeft geen alternatief als Schiphol volledig verdwijnt.  
 

Tabel 4.18: Overzicht effect Schiphol in verschillende componenten.  

 Omvang 
  
Direct 41.7 
Achter- & voorwaarts 88.4 
Vestigingsplaats 108.1 
Inclusief Overig Schiphol 145.9 
Na terugkoppeling  87.6 
 
De cijfers uit tabel 4.18 moeten aldus gelezen worden. Het bruto effect van 
Schiphol stellen we voor 2020 vast op (afgerond) 146 duizend werkzame 
personen (tabel 4.13). Indien Schiphol volledig zou verdwijnen, zou 40 procent 
daarvan weer werk vinden in alternatieve sectoren. De overige 60 procent  (87,6 
duizend banen) zou daadwerkelijk verloren gaan voor de regio. Deze 
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terugkoppeling houdt geen rekening met non-lineariteiten en schaalvoor- of -
nadelen. Het voorgaande is een overall terugkoppelingseffect. Deze effecten 
variëren per onderdeel van Schiphol. Het zakelijke herkomst- en 
bestemmingsverkeer van Nederland via Schiphol ondervindt het grootste 
negatieve effect van een beperking van Schiphol, de transferfunctie minder. In 
Kuipers et al (2003) wees een exercitie met het RAEM-model uit dat de uitval 
van de transferfunctie een positief effect op de regionale economie heeft. Het 
effect van een 5 procent uitval is praktisch nihil, een totale uitval geeft een 
toename van het gemiddelde reële inkomen van ongeveer 1 procent in de 
doorvoerregio’s. Een verschuiving van productiemiddelen naar meer productieve 
bedrijfstakken is daar de oorzaak van. Deze RAEM-exercitie hield echter geen 
rekening met—de hierboven als belangrijk gekenschetste—voorwaartse effecten 
via het buitenland (wel binnenland).  
 
De cijfers over zulke terugkoppeling en verdringing zijn berekend in een als-dan 
situatie. De toekomstige werkelijkheid is natuurlijk anders; daar zal er maar één 
van zijn. Een kleiner Schiphol zal zich niet voordoen als een sluiting van een 
kolenmijn of het failliet van Fokker. Schiphol zal dan een gematigder groeipad 
hebben. Hierdoor zullen mensen in de toekomst niet aan het werk komen door 
Schiphol, maar iets anders zijn gaan doen.  
 

4.8.2 Regionaal-economische ontwikkeling van de Noordvleugel 
De Noordvleugel van de Randstad is in economisch opzicht de snelst groeiende 
regio in Nederland. Binnen dit gebied is er een groot verschil tussen de hoge 
groei in Groot Amsterdam, ’t Gooi, Almere en Utrecht enerzijds en Haarlem-
Zaanstreek-IJmond anderzijds; de laatste drie COROP-regio’s groeien het traagst 
van de Noordvleugel. Deze deelregio, de westkant van de Noordvleugel, heeft 
van nature ruimtegebrek. De Zaanstreek, IJmond en in mindere mate Haarlem 
hebben een sterke, traditionele industrie die veel toegevoegde waarde genereert, 
maar weinig extra werkgelegenheid biedt. Hoewel deze regio’s een eigen 
industrieel profiel hebben, lijken ze voor verdere economische ontplooiing last te 
hebben van een mindere bereikbaarheid; ze liggen in de schaduwzijde van 
Schiphol. Ze hebben goede verbindingen nodig, maar vrijwel iedere vrachtwagen 
zal door het Amsterdamse stadsgewest moeten rijden. Schiphol is niet de 
hoofdoorzaak van de tragere groei van deze deelregio, maar draagt via de extra 
mobiliteit over de weg bij aan dit regionaal-economische patroon.  
 

4.8.3 Verdringingseffecten op de grondmarkt 
Het belangrijkste effect van Schiphol op de grondmarkt betreft het onbruikbaar 
worden van een groot grondoppervlak voor bewoning. Anders dan op de 
arbeidsmarkt, waar allerlei aanpassingsprocessen aan de vraag- en aanbodzijde 
bestaan, is dat op de grondmarkt veel minder het geval. Op een arbeidsmarkt kan 
een heel ander type vraag naar arbeid ontstaan, waardoor mensen weer aan het 
werk komen. Ook kunnen mensen migreren, zodat het aanbod zich kan 
aanpassen. Met ruimte is dat niet zo. Grond kun je maar één keer uitgeven. 
Aanpassingsmechanismen (zoals hoogbouw of polderen) hebben alleen ter plekke 
effect en zijn kostbaar.  
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Het enige allocatiemechanisme is de grondprijs; grond wordt dan benut voor de 
meest productieve toepassing. In Nederland is de grondmarkt (net als de 
woningmarkt) verstoord door allerlei vormen van overheidsingrijpen. Op de 
grondmarkt is het bestemmingsplan bepalend voor de functie en dus de 
toekomstige gebruikswaarde van de grond. Op de woningmarkt wordt de vraag 
verruimd door consumentensubsidies (huurtoeslag en hypotheekrenteaftrek). 
Prijzen op de woningmarkt geven geen goede indicatie van de schaarste. 
Daarnaast wordt in Nederland ook ruimte gereserveerd voor natuur en ruimte 
(Groene Hart); aan de aanbodzijde vindt verkrapping plaats. Er is daardoor in 
Nederland en in het bijzonder in de Noordvleugel sprake van ‘excess demand’ op 
de woningmarkt en daardoor ook op de grondmarkt. Omdat het vrije-
marktmechanisme dit niet regelt, moet de overheid ook hier de allocatie ter hand 
nemen. Omdat grond een schaars goed is in de Noordvleugel, zijn de opportunity 
kosten van een keuze van de bestemming van de grond om Schiphol heen hoog. 
Alternatieve aanwending zou ook veel nut opleveren. Dat betekent dat er niet 
zozeer sprake is van verdringingseffecten op de grondmarkt door de groei van 
Schiphol, maar wel van een keuzevraagstuk. Zoals in elke dynamische grote stad 
is ruimte schaars in en om Amsterdam; grond kan maar éénmaal uitgegeven 
worden. De hoge ‘opportunity cost’ van Schiphol komt tot uiting in hoge prijzen 
op de woningmarkt en files op de snelweg. Met andere woorden: het alternatief 
zou ook wat waard zijn geweest en feitelijk is dat een geruststellende gedachte: er 
is iets te kiezen.  
 
Het uitgangspunt van het Rijk is dat Schiphol zich tot 2030 op de huidige locatie 
verder moet kunnen ontwikkelen. De geluidsproductie van Schiphol geeft een 
zodanige geluidshinder in een bepaald gebied dat de overheid het niet 
verantwoord acht dat mensen zich daar vestigen. De Noordvleugel van de 
Randstad moet zodanig worden ingericht dat voldoende ruimte wordt gelaten 
voor de ontwikkeling van Mainport Schiphol (SPA Schiphol VROM EZ V&W). 
Woningbouw in de omgeving van de luchthaven op plaatsen waar dit uit het 
oogpunt van geluid en veiligheid niet wenselijk is, moet worden vermeden. In de 
huidige woningmarkt is de woningbouwopgave voor de as Haarlemmermeer-
Schiphol-Amsterdam-Almere 150.000 woningen voor de periode 2010-2030, 
waarvan er minstens 45.000 in Almere zijn voorzien. Echter, voor 
Haarlemmermeer / Bollenstreek wordt tegelijkertijd voorzien dat de totale 
woningbouwopgave van 29.000 woningen niet gerealiseerd zal worden. Er is 
gebrek aan bouwlocaties; ruimte is schaars in de Noordvleugel.  
 
Een inschatting van de hoogte van de ‘opportunity cost’ is gemaakt in het 
Achtergronddocument (Ministerie van V&W, 2005: 90-91). De kosten van het 
creëren van een vrijwaringszone van 55 km2—die een alternatieve bestemming 
gekregen zouden hebben—komen op een bedrag van 20 tot 60 miljoen euro per 
jaar (prijspeil 2000, discontovoet 4 procent). Deze berekening, inclusief hantering 
van de discontovoet, zijn rechtstreeks overgenomen uit het Achtergronddocument 
(Ministerie van V&W, 2005: 87 en 91). 
 
Kortom, het aanbod op de woningmarkt heeft in de Noordvleugel van de 
Randstad een grote beperking—met Almere als enige substantiële mogelijkheid. 
Deze beperking van het aanbod draagt bij aan de hoge prijsstijgingen op de 
woningmarkt in de regio Amsterdam.  
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Een kanttekening hierbij is dat het effect van Schiphol op de prijsvorming in de 
regio Amsterdam niet geïsoleerd kan worden. De reden is dat Schiphol de 
woningmarkt op twee manieren beïnvloedt: door de extra vraag naar arbeid die 
Schiphol teweeg brengt is er extra vraag naar woonruimte en tevens beperkt 
Schiphol het aanbod van ruimte—dit brengen wij in de volgende paragraaf in 
beeld. Een tweede kanttekening is dat dit plaatsvindt in een markt die in hoge 
mate verstoord is, zodat corrigerende mechanismen niet veel kans maken. Als 
grond schaars is, wat door Schiphol wordt versterkt, dient de grondprijs sterk op 
te lopen. Als gevolg daarvan neemt de vraag af en de mobiliteit toe; afstand en 
grondprijs worden afgeruild volgens de klassieke ‘land use-economics’. Echter, 
ook op de transportmarkt is er een allocatieprobleem (files).  
 
Door de aanbodbeperking op de grondmarkt is een groot gebied ten westen en 
zuiden van Amsterdam niet geschikt voor bewoning. Voorbij deze geluidszone 
ligt er een beperking die voortvloeit uit bescherming van het Groene Hart. 
Gevoegd bij het natuurgebied ten noorden van Amsterdam, betekent dit dat 
Amsterdam alleen in oostwaartse richting kan uitbreiden; in de praktijk is dat 
Almere. Dit is tevens een argument om voorzichtig te zijn met Lelystad als 
overloopluchthaven van Schiphol. Tegelijk levert dit een mobiliteitsvraagstuk op; 
de woon-werkafstanden worden groter.  
 
Op de kantorenmarkt en de markt voor bedrijfsterreinen is geen schaarste in de 
regio. De prijzen voor kantoorruimte bewegen zich in internationaal opzicht op 
een gemiddeld niveau (heeft mogelijk een aantrekkend effect), maar de leegstand 
is in internationaal perspectief groot. Het Westelijk Havengebied voorziet in de 
Noordvleugel in voldoende ruimte en de nota Ruimte heeft de mogelijkheid 
geschapen om het gebied tussen de A4, A5 en de A9 te reserveren voor Schiphol-
gerelateerde bedrijvigheid. Dit gebied kan ook benut worden voor eventuele 
verdere terminaluitbreiding van Schiphol zelf.  
 
De markt voor bedrijfsterreinen en kantoren is in de Noordvleugel minder schaars 
dan de woningmarkt vanwege de ontbrekende of mindere beperking vanwege 
geluid of veiligheid. Schiphol creëert daarmee in principe een eigen milieu. De 
huidige Amsterdamse kantorenmarkt illustreert dat: de leegstand ligt er op een 
hoog niveau en de prijzen zijn er in vergelijking met andere metropolen 
gematigd. Bovendien zijn er ambitieuze projecten als de ontwikkeling van de 
Zuid-as, die extra aanbod in de toekomst creëren.  
 

4.9 Maatschappelijke kosten luchtvaart 

Luchtvaart genereert verschillende soorten milieuvervuiling en overlast. De 
milieuvervuiling bestaat uit emissies van verschillende stoffen die vrijkomen bij 
de verbranding van kerosine. Deze emissies worden doorgaans onderverdeeld in 
emissies op de grond en emissies tijdens de vlucht. Deze emissies hebben zowel 
gezondheids- als milieuschade. Milieu- en gezondheidsschade ontstaat door te 
hoge concentratie NO2, PM10, CO, VOS en SO2. Milieuschade—dat wil zeggen: 
klimaatverandering—ontstaat door de uitstoot van CO2, de beïnvloeding van 
cirrus(sluier)bewolking in hogere luchtlagen en contrails. Naast de gezondheids- 
en milieuschade door emissies is er de gezondheidsschade door geluidhinder. 
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Deze geluidhinder veroorzaakt twee soorten schade, namelijk psychologisch en 
fysiologisch.  
 
Hieronder berekenen wij de externe kosten van de belangrijkste emissies door de 
luchtvaart, te beginnen met CO2.  
 

4.9.1 CO2 
De emissie met het grootste volume is CO2. Deze stof veroorzaakt geen directe 
gezondheidsschade voor mens en dier maar veroorzaakt door de broeikaswerking 
wel milieuschade. Bij de bepaling van de uitstoot van CO2 is sprake van een 
toedelingsvraagstuk: hoeveel CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door Schiphol? Nu 
is luchtvaart bijna per definitie internationaal; het wordt benut voor lange 
afstandsverkeer. Het grootste deel van de uitstoot wordt tijdens de vlucht 
gegenereerd. De vraag is vervolgens: aan wie wordt dat toegedeeld—aan de 
locatie (het luchtruim) of aan de veroorzaker (de eigenaar van het vliegticket)?  
 
De UNFCCC—de meest gezaghebbende bron voor wat betreft toedelingsregels—
heeft een eenduidige regel opgesteld voor de meting en toedeling van CO2-
uitstoot door de luchtvaart. Het UNFCCC-protocol houdt emissies door de 
luchtvaart buiten de nationale cijfers van CO2-uitstoot. De emissie van 
internationale luchtvaart (en zeevaart) wordt apart geregistreerd naar zogeheten 
‘international bunkers’; dat zijn de locaties waar brandstof wordt ingenomen. De 
emissie wordt daarmee gekoppeld aan de brandstof die aan zo’n ‘international 
bunker’ wordt onttrokken door vliegtuigen; zodoende wordt wel de emissie 
gemeten, maar niet toegedeeld aan het land waar die bunker gelegen is. Deze 
wijze van rapporteren is vanuit het UNFCCC de meest voor de hand liggende 
manier zodat toedelingskwesties tussen maatschappijen of locaties worden 
vermeden. Op Schiphol is zo’n international bunker; de organisatie in Nederland 
(MNP/National Inventory Entity, met medewerking van o.a. TNO) die de CO2 
emissies bijhoudt voor Nederland en via het Ministerie van VROM aan het 
UNFCCC levert, houdt dat ook voor de internationale bunker bij.  
 
Economisch gaat de toedelingsvraag over de veroorzaker van emissies. Niet alle 
vervuiling van Schiphol kan aan het vliegverkeer ten behoeve van Nederlandse 
gebruikers toegedeeld worden, immers: er wordt ook aan overstappers 
(buitenlanders) verdiend. Voor dit soort toedelingsvraagstukken hanteren wij een 
economisch criterium. Economische transacties worden door het CBS in de 
Nationale Rekeningen toegedeeld naar oorsprong, eigenaar en bestemming. Het 
criterium is daar—kort gezegd—dat een transactie in de Nationale Rekeningen 
verschijnt als de producent een Nederlandse eigenaar is, een Nederlandse koper 
(import), dan wel een Nederlandse verkoper (export). Als deze grondslag ook 
voor emissies gehanteerd zou worden, kan vervuiling aan een economie 
gekoppeld worden. Een productievere en rijkere economie consumeert meer, 
vliegt meer en emitteert ook meer. Vanuit zulke beginselen kan een adequate 
financiële prikkel ingebouwd worden die hiermee rekening houdt.  
 
In 2004 stootten alle bronnen bij elkaar in Nederland 180,7 miljoen ton CO2 uit 
(zie tabel 4.19). Volgens de regels van het IPCC/UNFCCC omvat die 
hoeveelheid de CO2-uitstoot die door het binnenlandse vliegverkeer wordt 
veroorzaakt. Volgens diezelfde regels wordt de CO2-uitstoot door brandstof uit 
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internationale bunkers niet in de nationale cijfers opgegeven, maar apart vermeld. 
De brandstof die bij de internationale bunker bij Schiphol werd getankt 
veroorzaakte in 2004 10.503 duizend ton CO2. Daarvan was 3.571 duizend ton 
toerekenbaar aan Nederlandse passagiers (34 procent van het passagiersverkeer 
over Schiphol is Nederland)9. Zou die hoeveelheid wel bij het Nederlandse cijfer 
zijn opgeteld, dan zou 1,9 procent van de Nederlandse uitstoot van CO2 door 
internationaal vliegverkeer van Nederlanders zijn veroorzaakt. Om een en ander 
in perspectief te plaatsen: het Nederlandse personenautoverkeer stootte in 
datzelfde jaar circa 20 miljoen ton CO2 uit. Dat is bij benadering zes keer zoveel 
als de internationale luchtvaart door Nederlanders.  
 

Tabel 4.19: CO2 uitstoot Nederland naar sector, 2004, opgave conform IPCC 
regels, in .000 ton. 

 Nederland International bunker  
Sector Ton x 1000  
Visserij 1.100  
Landbouw 8.600  
Industrie, milieudiensten 46.500  
Dienstensector 11.500  
Huishoudens 19.300  
Energiesector 56.700  
Transport excl. binnenl. Luchtvaart 34.700  
Binnenlandse luchtvaart 40  
International bunker aviation Schiphol  10.503 
Waarvan t.b.v. Nederlandse passagiers  3.571 
Defensie 400  
Overig 1.900  
Totaal 180.740  
Bron: CBS/MNP/TNO 
 
Ook kan de emissie van de bunkerbrandstof in Schiphol getankt, vergeleken 
worden met de mondiale uitstoot door luchtvaart (zie Achtergronddocument). Als 
we het daarmee vergelijken is het aandeel van Schiphol klein (1,2-1,8 procent), 
maar dat geldt natuurlijk voor alle vormen van CO2-uitstoot door Nederlandse 
bedrijven en huishoudens. Als aandeel in de hele wereld is dat natuurlijk beperkt. 
Het is beter om de CO2-uitstoot van de luchtvaart met andere gebruiksfuncties te 
vergelijken. Dit cijfer is voor de gehele periode 1990-2005 beschikbaar, zodat 
bezien kan worden hoe dat relateert aan het aantal passagiers dat via Schiphol 
reisde.  
 
 
 

                                                        
9 Er kan ook gekozen worden om dergelijke getallen toe te rekenen aan het aandeel dat 
wordt veroorzaakt door Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, waardoor een hoger 
bedrag toerekenbaar is aan Nederland. Om dergelijke discussies te vermijden zou idealiter 
met een bandbreedte gewerkt moeten worden. 
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Tabel 4.20: CO2-uitstoot internationale bunker Schiphol, aantal passagiers en 
aantal vliegbewegingen 1991-2005.  

  1991 1995 2000 2005 
      
Passagiers x 1000 16.542 25.355 39.607 44.630 
Air transport movement x 1000 206.3 290.7 414.9 404.6 
Pass/ATM  80.2 87.2 95.5 110.3 
      
CO2 uitstoot intern bunker  1000 ton 4.845 7.584 9.749 10.797 
Consumptie kerosine  PJ 68 106 136 151 
      
CO2 uitstoot per passagier Ton 0.29 0.30 0.25 0.24 
CO2 uitstoot per ATM Ton 23.6 26.1 23.4 26.7 
CO2 uitstoot per ton vervoerd 
gewicht (passagiers + vracht)* 

Ton 2,1 2,2 1,9 1,8 

      
* Voor iedere passagier wordt 100 kilo gerekend 
Bron: CBS/MNP/TNO 
 
Het aantal passagiers dat via Schiphol reist is flink gestegen; van 16,5 miljoen in 
1991 tot 44,6 miljoen in 2005 (tabel 4.20). Het kerosineverbruik steeg eveneens; 
van 68 PJ tot 151 PJ in 2005 (PJ: peta joule—de energetische waarde van de 
getankte kerosine). Dat genereerde een toename van de CO2-uitstoot; van 4,8 
miljoen ton in 1991 tot 10,8 miljoen ton in 2005 (figuur 4.7). Per passagier daalde 
de CO2-uitstoot; van 290 kilo in 1991 tot 240 kilo in 2005 (figuur 4.8). In de 
beschouwde periode is een lichte daling zichtbaar van de CO2-uitstoot per 
passagier van 0.29 tot 0.24 ton; de oorzaak is efficiencyverbetering en 
technologische ontwikkeling door de inzet van efficiëntere motoren, 
vlootsubstitutie (nieuwere vliegtuigen en opschaling van vloot door groei 
luchtverkeer) en beter bezette vliegtuigen. Dit substitutieproces verloopt sneller 
in een periode van hoge economische groei.  
 

Figuur 4.7: CO2-emissie op basis van internationale bunker Schiphol (1990-
2004), miljoen ton. 
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Figuur 4.8: CO2-emissie per getransporteerde ton (1990-2004), ton.  
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Figuur 4.9: CO2-emissie per vliegbeweging (1991-2004), ton. 
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Bron: Brandes et al (2007) 

Figuur 4.10: Index CO2-uitstoot en aantal passagiers (PAX) (1991-2005), 1991 
= 100. 
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Per vliegbeweging is de CO2-uitstoot daarentegen niet gedaald; deze ligt tussen 
de 23,6 tot 26,7 ton per vliegbeweging (figuur 4.9). Het aantal passagiers per 
vliegbeweging is namelijk gestegen, namelijk van 80,2 in 1991 tot 110,3 in 2005. 
De vloot telt relatief meer grote vliegtuigen en/of de vliegtuigen raken beter bezet 
mede als gevolg van toegenomen concurrentie. Door zulke factoren daalt per 
passagier de CO2-uitstoot. Door met zogenaamde Work Load Units te werken -  
voor elke passagier wordt 100 kilo gerekend—kan een totaal vervoerd gewicht 
worden berekend waarin vracht en passagiers zijn opgeteld. Tussen 1995 en 2000 
is dan een daling van de CO2-uitstoot per ton vervoerd gewicht zichtbaar. De 
efficiency toename treedt op als de economie aantrekt door vlootsubstitutie 
(betere en grotere vliegtuigen).  
 
Externe kosten CO2- uitstoot  
De prijs van een ton CO2 ligt momenteel net onder de 1 Euro per ton (bron UBS 
Warburg); na 2008 worden prijzen van 20 euro per ton verwacht. De kosten 
kunnen vanwege de hoge volatiliteit van de koers van emissierechten van CO2 
moeilijk gegeven worden. De volatiliteit wordt bepaald door de hoge mate van 
onzekerheid over de institutionele structuur van de markt en de bijbehorende 
emissieplafonds, de technologische ontwikkeling en de wijze van compenseren 
van negatieve externe effecten. Daarnaast is de wijze van toerekening van 
toekomstige kosten van CO2-uitstoot, en de wijze waarop deze kosten worden 
meegerekend, nog onzeker. Vervolgens is er een verschil in benadering van de 
preventiekosten; deze liggen in een bandbreedte van verschillende euro’s tot 100 
euro per ton (Bron: CE Delft, 2002).  
 
De maximale waarde in de afgelopen jaren van een ton CO2 op de 
emissierechtenmarkt bedroeg 30 euro—toevallig ook de prijs die CE Delft kiest 
(Bron: CE Delft, 2002:46) kiest. Bij een uitstoot van 10,8 miljoen ton CO2 in 
2005 door de luchtvaart via Schiphol (tabel 4.20) komt dat op een bedrag van 324 
miljoen euro. Dit bedrag dient echter minimaal met twee vermenigvuldigd te 
worden vanwege het effect van cirrusbewolking in hogere luchtlagen die door 
vliegtuigen wordt geïnduceerd. Uit recente studies is gebleken dat het effect van 
deze cirrusbewolking behoorlijk sterk is. Daarmee komt het bedrag uit op 648 
miljoen euro. Per passagier per jaar is dat 14,52 euro. Dat is weinig10; het gaat uit 
van de marktprijs van CO2-emissierechten en de vraag is of alle milieuschade van 
CO2 daarin verdisconteerd is (zie CE Delft 2002). Het is reëler de prijs te nemen 
die het kost om de uitgestoten CO2 definitief aan de atmosfeer te onttrekken. Daar 
bestaan echter nog geen prijzen voor. De toekomstige schade is onbekend en de 
wijze van toerekening naar het heden staat open voor verschillende opvattingen.  
 

4.9.2 Overige broeikasgassen ten gevolge van de luchtvaart: CH4 en N2O 
Naast CO2 komt bij de verbranding van kerosine CH4 (methaan) en N2O 
(lachgas) vrij. Deze stoffen hebben een veel krachtiger broeikaswerking dan CO2; 
in deze vergelijking is CO2 betrekkelijk onschuldig. CH4 heeft een 21 maal 
sterkere werking dan CO2 en N20 een 310 maal sterkere werking dan CO2. In de 
boekhouding van broeikasgas wordt de CH4 en N20 ook uitgedrukt in CO2-
equivalenten. Voor het jaar 2004 is de uitstoot van deze broeikasgassen van 
                                                        
10 Voor een volledig beeld zouden overigens ook de kosten die worden veroorzaakt door 
de CO2-uitstoot van het Schipholgebonden wegverkeer (vracht- en personenverkeer) 
moeten worden meegenomen. 
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Nederland en die afkomstig van de internationale bunker naast die van CO2 gezet 
(tabel 4.21).  
 

Tabel 4.21: Uitstoot broeikasgassen door de luchtvaart, 2004 

 Nederland Internationale luchtvaart   
 Emissie abs. In CO2 –

equivalent 
Emissie abs. In CO2 –

equivalent 
% 

 Kiloton  
CO2 183.300 183.300 10.503 10.503 5,7 
CH4 824 17.304 0,5 11 0,06 
N2O 57 17.748 0,1 27 0,15 
      
Totaal  218.352 10.541  
Bron: Brandes et al (2007) 
N.B. Hoeveelheid CO2 in Nederland uitgestoten verschilt met CBS-gegevens in tabel 4.19  
 
De uitstoot van CO2 door Nederland bedroeg in 2004 183,3 miljoen ton, van CH4 
824 kiloton en van N2O 57 kiloton. In CO2-equivalenten uitgedrukt kwam die van 
CH4 neer op 17,3 miljoen ton en van N2O op 17,7 miljoen ton CO2. Deze stoffen 
komen in betrekkelijk geringe hoeveelheden vrij, maar dragen substantieel bij aan 
het broeikaseffect. Van het totale broeikaseffect van Nederland in CO2-
equivalenten komt 16% voor rekening van methaan en lachgas. De luchtvaart 
draagt aan de uitstoot van deze stoffen zeer bescheiden bij, namelijk 0,06 
respectievelijk 0,15 procent. In de loop van de tijd is deze bijdrage constant. 
Zouden we hier de prijs van een ton emissie van CO2 op projecteren (30 euro per 
ton), dan komen de kosten per passagier in 2004 op 2,7 eurocent.  
 

4.9.3 Grondgebonden schadelijke emissies 
Grondgebonden schadelijke emissies van de luchtvaart zijn Vluchtige Organische 
Stoffen (VOS), koolstofmonoxide (CO), zwaveldioxide (SO2), stikstofdioxide 
(NOx) en fijn stof (PM10). Naast de luchtvaart zijn deze stoffen afkomstig van het 
wegverkeer in de regio Amsterdam en van buiten de regio. De luchtvaart is 
derhalve een van de bronnen van de luchtverontreiniging in de regio Amsterdam.  

Tabel 4.22: Grondgebonden schadelijke emissies door de luchtvaart op Schiphol 
in 1990 en 2004. 

 CO2 CO NOx VOS SO2 PM10 
       
 Ton x 1000 Ton per jaar 
1990 4576 1565 1350 639 102 73
2004 10503 2451 2698 545 81 92
Toename in % 130 57 100 -15 -21 26
       
 Kilo pp Ton per miljoen passagiers 
1990 293,3 100,3 86,5 41,0 6,5 4,7
2004 247,1 57,7 63,5 12,8 1,9 2,2
Totale afname in % -15,8 -42,5 -26,6 -68,7 -70,9 -53,7
Bron: Brandes et al (2007) 
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De uitstoot van schadelijke stoffen is absoluut toegenomen tussen 1990 en 2004 , 
maar veel trager dan de toename van het aantal passagiers. Per miljoen passagiers 
is de uitstoot afgenomen. Voor de vergelijking is de afname van CO2 erbij 
gegeven, zodat zichtbaar wordt dat dit niet alleen een efficiencywinst is geweest 
per passagier in termen van CO2, maar dat ook de verbranding schoner is 
geworden. Per passagier is de afname van de emissies van deze schadelijke 
stoffen behoorlijk groter dan de afname van CO2, vooral bij VOS en SO2. Dat 
laatste is een gevolg van ontzwaveling van de brandstof.  
 
Ondanks de schonere verbranding is de absolute toename van de meeste stoffen 
groot; de relatieve winst wordt meer dan gecompenseerd door de absolute groei 
van het vliegverkeer. Andere bronnen van de genoemde schadelijke stoffen 
worden evenals het vliegverkeer ook schoner, maar daar zet de efficiencywinst 
meer zoden aan de dijk. Het gevolg is dat het relatieve aandeel in 
luchtverontreining van grondgebonden luchtvaart toeneemt (tabel 4.23).  
 

Tabel 4.23: Bijdrage emissies grondgebonden luchtvaart aan de totale 
luchtverontreiniging in het studiegebied (20 x 20 kilometer), 1990, 
2005 en 2010, in procenten.  

 1990 2005 2010 
 % 
CO 3 15 22
NOx 7 27 41
VOS 3 7 9
SO2 8 32 58
Fijn stof 6 14 20
Bron: Den Boeft 2001, TNO 
 
Als aandeel in het totaal van de luchtverontreiniging—het absolute totaal neemt 
af vanwege schoner wegverkeer—neemt de verontreiniging door grondgebonden 
luchtvaart toe. Vooral SO2 en NOx komen grotendeels voor rekening van de 
luchtvaart in 2010. De externe kosten van grondgebonden schadelijke emissies 
komen op 15,6 miljoen euro (tabel 4.24).  
 

Tabel 4.24: Externe kosten per jaar van grondgebonden schadelijke emissies 
door de luchtvaart, 2004. 

 Emissie 2004 Euro 2000 Totaal kosten 
 Ton Euro per ton Euro (miljoen) 
SO2 81 6000 0,5
NOx 2698 4000 10,8
PM2,5 92 33000 3,0
VOS 545 2400 1,3
Totaal 15,6
Bron: Ministerie van V&W e.a. (2005) 
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4.9.4 Geluidshinder 
Een belangrijk negatief extern effect van de luchtvaart op Schiphol is geluid. 
Eenduidige consistente informatie over geluid is schaars. Geluid is een moeilijk 
meetbaar begrip omdat het verschillende dimensies heeft (volume, toonhoogte, 
frequentie, tijdsduur) en omdat de relatie tussen de aard van het geluid en de last 
die mensen ondervinden gecompliceerd is en een persoonsgebonden karakter 
heeft.  
 
In de meting van geluid is er een opeenvolging van de begrippen 
geluidsproductie, geluidsbelasting en geluidhinder.  
- Geluidsproductie is de hoeveelheid geluid die door een bron wordt 

veroorzaakt.  
- Geluidsbelasting gaat over het aantal mensen en dieren dat daaraan 

wordt blootgesteld.  
- Geluidhinder gaat over het aantal mensen dat fysiek en/of psychologisch 

last ondervindt van de geluidsbelasting. Tijd van de dag speelt daarin 
een rol.  

 
Er zijn derhalve verschillende maatstaven voor geluidmeting in omloop. Een 
veelgebruikte maatstaf Lden en Lnight zijn door de EU en beide voorgeschreven 
voor de luchtvaart (nu nog alleen Schiphol). In de meting van geluidhinder moet 
voorts onderscheid worden gemaakt tussen de zelfgerapporteerde geluidhinder 
(subjectief) en het meten van fysieke verschijnselen zoals slaapverstoring 
(objectief).  
 
Een bruikbare bron is Breugelmans (2002), die op basis van onderzoek door 
RIVM/TNO (1996) en RIVM (2002) vergelijkbare cijfers geeft van de mate van 
hinder en slaapverstoring in een studiegebied dat is gevormd door alle postcode-4 
gebieden die geheel of gedeeltelijk in een omtrek van 25 kilometer rond de 
luchthaven liggen—het “studiegebied”. Het onderzoek van 2002 is vergelijkbaar 
met dat van 199611. In beide onderzoeken is onderzocht hoeveel mensen een 
bepaalde mate van hinder (enige hinder, hinder en ernstige hinder) en 
slaapverstoring (enige slaapverstoring, slaapverstoring en ernstige 
slaapverstoring) hebben. Omdat het totaal aantal inwoners van dat studiegebied in 
beide jaren bekend is, kunnen de steekproefuitkomsten op het totaal aantal 
mensen in het studiegebied geprojecteerd worden.  
 
 

                                                        
11 De gegevens voor 2002 betreffen het vierbanenstelsel. Daarom is het van belang om ook 
cijfers na 2002 te presenteren. In 2005 heeft het NLR voor 2003 en 2004 vastgesteld 
hoeveel mensen ernstige hinder of slaapverstoring ondervonden. Het NLR concludeert dat 
het aantal mensen dat in het ‘studiegebied Schiphol (55*71 km2) woont en ernstig 
gehinderd wordt in 2003 ongeveer 294 duizend was en in 2004 afnam tot 239 duizend. Dit 
is duidelijk minder dan de gegevens die in tabel 4.25 staan gepresenteerd. De 
geluidsoverlast—uitgedrukt in het aantal personen dat in het studiegebied Schiphol woont 
en ernstig in de slaap wordt verstoord—was in deze jaren respectievelijk 130 en 117 
duizend personen; eveneens minder dan de gegevens in tabel 4.26 (bron: Ministerie van 
V&W e.a., 2005:68). 
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Tabel 4.25: Mate van hinder door vliegtuiggeluid onder de bevolking van 18 
jaar en ouder, als percentage van alle mensen en absoluut aantal 
mensen in studiegebied, met ondergrens (min) en bovengrens 
(max), 1996 vergeleken met 2002. 

 % Min Max Abs Min Max 
  Interval  interval 
Ernstige hinder       
2002 13 11 14 354.992 300.378 382.299 
1996 17 16 18 475.266 447.309 503.222 
Ten minste hinder       
2002 25 23 28 682.678 628.063 764.599 
1996 38 36 40 1.062.358 1.006.445 1.118.272 
Ten minste enige hinder       
2002 44 41 47 1.201.512 1.119.591 1.283.434 
1996 54 52 57 1.509.667 1.453.754 1.593.538 
Geen hinder       
2002 56 59 53 1.529.198 1.611.119 1.447.276 
1996 46 48 43 1.286.013 1.341.926 1.202.142 
Totaal        
2002 100 100 100 2.730.710   
1996 100 100 100 2.795.680   
Bron: Breugelmans 2004/RIVM,TNO 1996/RIVM 2002 
 
 

Tabel 4.26: Mate van slaapverstoring door vliegtuiggeluid onder de bevolking 
van 18 jaar en ouder, als percentage van alle mensen en absoluut 
aantal mensen in studiegebied, met ondergrens (min) en 
bovengrens (max), 1996 en 2002 met elkaar vergeleken. 

 % Min Max % Min Max 
  Interval  interval 
Ernstige slaapverstoring       
2002 5 4 5 136.536 109.228 136.536 
1996 7 6 8 195.698 167.741 223.654 
Ten minste slaapverstoring       
2002 11 9 12 300.378 245.764 327.685 
1996 16 14 17 447.309 391.395 475.266 
Ten minste enige slaapverstoring      
2002 19 17 22 518.835 464.221 600.756 
1996 27 25 29 754.834 698.920 810.747 
Geen slaapverstoring        
2002 81 83 78 2.211.875 2.266.489 2.129.954 
1996 73 75 71 2.040.846 2.096.760 1.984.933 
Totaal       
2002 100 100 100 2.730.710   
1996 100 100 100 2.795.680   
Bron: Breugelmans 2004/RIVM,TNO 1996/RIVM 2002 
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Tussen 1996 en 2002 is de hinder en de slaapverstoring door geluid afgenomen in 
het studiegebied. Het aantal niet-gehinderden is in deze jaren toegenomen met 
afgerond 243 duizend personen (tabel 4.25). Het totaal aantal mensen dat geen 
slaapverstoring ondervindt is toegenomen met 171 duizend mensen (tabel 4.26). 
Het aantal mensen dat ernstige slaapverstoring ondervindt is gedaald met 60 
duizend mensen; voor ernstige hinder is dat getal 120 duizend.  
 
Deze afname heeft plaatsgevonden terwijl het aantal passagiers en aantal vluchten 
snel is gestegen. Daar zijn twee oorzaken voor aan te wijzen (bron: Ministerie 
van V&W e.a., 2005). Ten eerste het in gebruik nemen van nieuwe en stillere 
vliegtuigen en ten tweede aanpassingen in de vliegroutes. Zulke mogelijkheden 
om de geluidsoverlast te beperken zijn niet oneindig. Ondanks deze verbeteringen 
heeft 13 procent van de mensen in het studiegebied ernstige hinder van 
vliegtuiggeluid en lijdt 5 procent onder ernstige slaapverstoring. Bij elkaar waren 
er in 2002 355 duizend mensen die ernstige hinder ondervonden en 137 duizend 
mensen die onder ernstige slaapverstoring leden.  
 
Luchtvaart is niet de enige bron van hinder in het studiegebied. In 2002 waren 
buren de grootste bron van geluidsoverlast (met ernstige slaapverstoring als 
gevolg), gevolgd door vliegtuigen en verkeer < 50km/uur.  
 
Voor de toekomst kan niet verwacht worden dat de overlast door geluid 
veroorzaakt door Schiphol verder afneemt. De jaarlijkse afname is na 1990 
namelijk gedaald; het wordt steeds moeilijker om de geluidsoverlast te 
verminderen. Bij een gelijkblijvende technologische ontwikkeling zal de groei 
van de luchtvaart op Schiphol leiden tot meer geluidsoverlast. Wel is de 
verwachting dat nieuwe vliegtuigen met stillere motoren zullen zijn uitgerust. 
Een bijkomende factor is de bevolkingsontwikkeling. De bevolking in het 
studiegebied is met 65 duizend toegenomen, waardoor bij een gelijkblijvende 
geluidsproductie het volume aan overlast toch toeneemt. Beperking voor 
woningnieuwbouw beoogt dit te beperken. Binnen het gebied waar deze 
beperking geldt, is de bevolking met 5 procent toegenomen tussen 1990 en 2002, 
daaromheen is dat circa 10 procent geweest. Verwacht wordt dat de 
bevolkingsgroei buiten dat gebied enigszins zal versnellen.  
 
Gezondheidsschade door geluidshinder 
Geluidsoverlast heeft een negatieve waarde omdat het tot gezondheidsschade 
leidt. Het fysieke vaststellen van gezondheidsschade door geluidsoverlast is een 
delicate aangelegenheid. Het is afhankelijk van de medische definitie van 
gezondheidsschade (neemt die definitie slaapverstoring door geluid en ernstige 
geluidhinder mee?). Vervolgens moet het effect vast worden gesteld temidden 
van allerlei andere invloeden die de gezondheid eveneens aantasten. Daarna volgt 
de vraag om zeer diverse gezondheidseffecten uit te drukken in een 
standaardeenheid. Sinds 1993 is er een maatstaf die dat beoogt: de DALY 
(Disability Adjusted Life Year). De DALY drukt het verlies aan levensjaren en 
het verlies aan kwaliteit van leven uit, bijvoorbeeld door hinder. Voor 
verschillende gezondheidseffecten bestaan wegingsfactoren, door een panel 
opgesteld, welke lopen op een schaal van 0,001 tot 1 (sterfte). Het aantal DALY 
is het verschil tussen gezonde levensjaren van alle inwoners in de Schiphol regio 
in een situatie met en zonder luchtvaart. Voor Schiphol heeft De Hollander 
(2004) een verlies van 1300 DALY’s berekend voor Schiphol. Een alternatieve, 
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indicatieve, berekening door de Gezondheidsraad komt op 22.100 DALY’s. Het 
verschil wordt veroorzaakt door de andere wegingsfactor voor ernstige 
slaapverstoring die is gebruikt. Het RIVM (2004) geeft aan dat deze maatstaf 
voor het beoordelingskader van geluidhinder bij Schiphol derhalve nog beperkt 
is; er wordt namelijk een grote onzekerheid geïntroduceerd. Voorts geeft De 
Hollander aan dat aan de DALY impliciet normatieve keuzes ten grondslag 
liggen en dat men zich daar goed rekenschap van moet geven. Kortom, het 
vaststellen van de gezondheidsschade aan de hand van DALY’s is nog met 
onzekerheid omgeven. De maatstaf is nog te pril om het een kostprijs te geven. 
Wel zijn de feitelijke medische effecten van geluidsoverlast en 
gezondheidsschade door de luchtvaart van Schiphol bekend (zie o.a. Franssen 
e.a., 2006).  
 
Waardering negatieve externe effecten geluid 
Externe kosten van geluidhinder kunnen op een economische wijze benaderd 
worden. Het uitgangspunt is dat mensen minder willen betalen voor een woning 
als er veel geluidsoverlast en dergelijke is.  Kopers calculeren de overlast in; de 
vraag is wel of zij daarbij de geluidhinder en de fysieke effecten zoals 
slaapverstoring volledig overzien en laten meewegen in de prijs die ze bieden. 
Uitgaande van ‘homo calculus’ nemen we aan dat de lagere prijs een reflectie is 
van de totale hinder en gezondheidsschade. De hedonische prijsanalyse is de 
meest geëigende methode om die minderprijs vast te stellen.  
 
Het CPB (2006) komt in een studie naar geluidsnormen voor Schiphol op grond 
van een welvaartstheoretische benadering tot de conclusie dat—zoals verwacht 
mag worden—marginale kosten toenemen met de hoeveelheid gereduceerd 
geluid en dat omgekeerd de marginale baten afnemen. Dat laatste ontstaat doordat 
bij een geluidsreductie minder woningen boven de drempelwaarde van 45 dB(A) 
zitten. Marginale kosten en baten zijn gelijk bij een reductie van bijna 3 dB(A). 
Het CPB komt tot de kwalitatieve conclusie dat het rendabel is om anders aan te 
vliegen en ook dat vlootsubstitutie rendabel is. Het is slechts in beperkte mate 
rendabel door het vliegverkeer te beperken. De reden daarvan is, zo schrijft het 
CPB dat een relatief beperkte groep mensen baat heeft van de beperking, maar 
veel Nederlanders met kosten geconfronteerd worden door zo’n beperking.   
 
Het CPB (2006) vond op basis van een hedonische huizenprijsanalyse dat bij een 
toename van het geluid met 1 dB(A) de huizenprijs 0,8 procent afneemt. De 
hedonische analyse is een ‘revealed preference’ methode, waarmee de invloed 
van één factor op een prijs uit vele andere gefilterd wordt. In totaal komt dat 
waardeverlies uit op 140-205 miljoen euro (zie: Ministerie van V&W e.a., 
2005:87) per jaar.  
 
Met het beschikbare cijfermateriaal (Bron: CPB 2006) is het mogelijk om het 
waardeverlies door Schiphol te berekenen. TNO komt op een totaal waardeverlies 
van 2,8 miljard euro (tabel 4.27). Hierbij is voor het aantal woningen dat in een 
bepaalde geluidscontour valt het waardeverlies berekend; 0,8 procent maal het 
aantal decibel van meer dan 45 dB(A) maal het aantal woningen in die 
geluidszone. Er is met een gemiddelde huizenprijs van 235 duizend Euro 
gewerkt. Per contour is een totaal waardeverlies berekend. Deze verloren 
waarde—in dit geval kapitaal dat in woningen vastligt en eenmalig wordt 
afgeschreven door de eigenaren—zou een alternatieve aanwending gehad hebben. 
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Met een discontovoet van 7 procent komen we op 194 miljoen euro (tabel 4.27); 
een discontovoet van 4 procent geeft 111 miljoen. Met deze waarde loopt TNO in 
de pas met CE Delft, NEA en het CPB (zie Achtergronddocument p.87). CE 
komt op een totaal waardeverlies van 3,2 miljard euro, en met een discontovoet 
van 4% op een jaarlijks bedrag van 128 miljoen euro; het CPB komt op 185 
miljoen euro jaarlijks met 7 procent disconto.  Afhankelijk van de discontovoet 
die wordt gebruikt bij het vaststellen van het waardeverlies van de huizenprijzen 
ligt het waardeverlies per jaar daarmee op 111 tot 194 miljoen euro.  
 

Tabel 4.27: Berekening waardeverlies woningen door geluidshinder (voor 
woningen in een straal van 25 km rond Schiphol in de contour van 
46 dB(A) en hoger) 

Contour Woningen  Waarde  Procentpunt 
boven 45 
dB(A) 

Factor Waardeverlies 
door geluids- 
overlast 

dB(A) Aantal x 1000 x miljard  %  x miljoen 
46 113 26,6 1 0,8 212 
47 105 24,7 2 1,6 395 
48 85 20,0 3 2,4 479 
49 38 8,9 4 3,2 286 
50 132 31,0 5 4 1241 
55 11,6 2,7 7 5,6 153 
60 0,4 0,1 12 9,6 9 
Totaal 485 113,975   2775 
Discontovoet     7% 
Per jaar      194 
 
 
Reële kosten worden gemaakt voor isolatie van woningen, sloop van woningen 
en compensatie. Afhankelijk van de geluidsbelasting van woningen worden deze 
gedeeltelijk of geheel geïsoleerd dan wel gesloopt. De eigenaar dient natuurlijk 
akkoord te gaan met isolatie of sloop. Woonboten worden versleept. De totale 
kosten van isolatie, sloop, compensatie en het verslepen van woonboten komen 
op  820,2 miljoen euro. De overheid neemt hiervan 110 miljoen euro voor zijn 
rekening. De rest wordt door het ministerie van Verkeer & Waterstaat 
voorgefinancierd en door hen in rekening gebracht bij de luchtvaartsector door 
middel van heffingen.  
 
Compensatie 
Compensatie van huishoudens voor de ondervonden geluidsoverlast is een 
financiële waardering van het welvaartsverlies dat mensen ondervinden ten 
gevolge van de negatieve externe effecten van luchtvaart op Schiphol. De 
financiële compensatie voor geluidsoverlast door wegverkeer tussen de 50 en 75 
Lden ligt op 25 euro per dB per jaar (aanbevolen door de EU)12. Indien deze 
waarde minimaal wordt aangehouden voor luchtvaart komen we op een bedrag 
van 18,7 miljoen euro uit. Dat geldt dan alleen voor de huizen in de 
geluidscontour boven de 50dB(A). Zouden we dat compensatiebedrag projecteren 

                                                        
12 Het standpunt van het Ministerie van VROM is dat het bedrag van 25 euro per dB voor 
luchtvaart hoger zou moeten liggen—de orde van grootte is ongeveer twee maal zo hoog. 
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op woningen in de contour boven 45 dB(A), komen we op een bedrag van 36,9 
miljoen Euro per jaar. In vergelijking met de bedragen die de hedonische 
prijsanalyse aanreikt, is dit fors lager. Nu gelden volgens het 
Achtergronddocument (Ministerie van V&W e.a., 2005:86) hogere 
compensatietarieven voor Nederland en is er sprake van grotere gevoeligheid 
voor vliegtuiggeluid.  
 
Aggregatie van waardering negatieve externe effecten 
Benadrukt wordt dat deze compensatie voor de geluidsoverlast niet zomaar 
opgeteld mag worden bij de uitkomst van het waardeverlies van woningen door 
geluidsoverlast aan de hand van de hedonische prijsanalyse. De uitkomst van die 
analyse is namelijk economisch hetzelfde welvaartsverlies die de EU met de 
richtlijn van 25 euro per huishouden per jaar beoogt te compenseren. De koper 
die minder biedt voor een huis, houdt rekening met geluidhinder en 
gezondheidsschade, dezelfde factoren waar de compensatie over gaat. De hoogte 
van de bedragen verschilt vooralsnog. De schade door grondgebonden 
schadelijke emissies kan er ook niet bij opgeteld worden; de daardoor 
veroorzaakte gezondheidsschade loopt mee in het welvaartsverlies dat de 
hedonistisch prijsanalyse onthult. Milieuschade door CO2-uitstoot maakt daar 
geen deel van uit; dat is collectieve schade, terwijl de hedonische prijsanalyse 
alleen individuele schade berekent.  
 

4.9.5 Opportunity costs reserveringen  
Hiervoor, in paragraaf 4.7.3, zijn de opportunity costs van Schiphol al aan de 
orde geweest in verband met de woningbouw die door de geluidhinder sterk is 
beperkt. Opportunity costs hoort bij het onderdeel ‘verdringingseffecten van de 
ontwikkeling van Schiphol’ thuis; door de keuze voor Schiphol worden andere 
mogelijke ontwikkelingen beperkt. Een inschatting van de hoogte van de 
‘opportunity costs’ is gemaakt in het Achtergronddocument (Ministerie van 
V&W, 2005: 90-91). De kosten van het creëren van een vrijwaringszone van 55 
km2—die een alternatieve bestemming gekregen zouden hebben—komen op een 
bedrag van 20 tot 60 miljoen euro per jaar (prijspeil 2000, discontovoet 4 
procent)13.  

                                                        
13 Deze bedragen vormen zeer waarschijnlijk een onderschatting. Een eigen berekening 
door TNO komt uit op 1,5 miljard euro in totaal—een groot verschil met de genoemde 20-
60 miljoen; een verschil dat om nader onderzoek vraagt. Bij de berekening door TNO is 
uitgegaan van een soortgelijke reservering. De beperking—of de opportunity costs—komt 
voor rekening van de woningbouw, en niet voor bedrijfsruimte. De ontwikkeling van 
bedrijfsruimte blijft gewoon mogelijk, maar woningbouw wordt in de vrijwaringszone 
onmogelijk door Schiphol. Juist woningbouw heeft per hectare een hoge waarde. De proxy 
die is gebruikt is de geplande maar ondertussen geschrapte ruimte voor woningbouw. De 
ruimte die dat betreft is 55-85 km2.  
De opportunity costs hangen af van de mate waarin er kwalitatief vergelijkbare gronden of 
locaties zijn in de nabijheid die als alternatief kunnen dienen voor de geschrapte ruimte 
voor woningbouw. De inschatting die gemaakt is, is dat een dergelijk alternatief er niet is. 
Dat wil zeggen, als Almere een volledig alternatief zou zijn, vallen de opportunity costs 
weg. Het Groene Hart is verder niet beschikbaar, en noordelijker in Noord-Holland 
veronderstellen we ook geen beschikbaar alternatief voor de geschrapte ruimte.  
 
Berekening opportunity costs 
De waarde van de grond ten behoeve van woningbouw bij Schiphol versus de waarde van 
grond elders geldt als een indicatie van de verloren waarde door reservering. Een 
berekening komt op een verschil van 270.000 duizend Euro per hectare. Grond voor 
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4.10 Conclusies maatschappelijk-economische analyse mainport 
Schiphol  

De bedrijfstak luchtvaart—bestaande uit de luchtvaart zelf en de dienstverlening 
aan de luchtvaart—kende in Nederland in 2004 een toegevoegde waarde van 2,7 
miljard euro. Dat is 0,6 procent van de totale toegevoegde waarde in Nederland in 
2004 (438 miljard euro). De bedrijfstak is voor 94 procent in de regio Groot 
Amsterdam geconcentreerd; de rest wordt geproduceerd door regionale 
luchthavens in Nederland. In de regio Groot Amsterdam telde de luchtvaart en de 
dienstverlening aan de luchtvaart in 2004 34,5 duizend werkzame personen 
(bron: LISA). De werkgelegenheid op het Schipholterrein—inclusief 
werkgelegenheid in andere bedrijfstakken—lag in 2004 op 54,3 duizend 
werkzame personen.  
 
Bezien over de periode 1995-2004 blijkt de luchtvaart goed te gedijen: 9 procent 
exportgroei gemiddeld per jaar, 5,9 procent meer passagiers gemiddeld per jaar 
en 9,1 procent gemiddelde jaarlijkse bruto omzetstijging zijn aansprekende 
cijfers. Ook de gemiddelde jaarlijkse stijging in de toegevoegde waarde met 4,2 
procent is gunstig. De stijging van de werkgelegenheid is goed te noemen. 
Daarbuiten is ook de arbeidsproductiviteit van de luchtvaart aanzienlijk gestegen 
(3,5 procent per jaar). De groei van de arbeidsproductiviteit van de gehele 
economie was slechts 0,8 procent over deze periode. Deze cijfers overziende, 
heeft Nederland met de luchtvaart een gezonde bedrijfstak binnen de grenzen die 
de buitenlandse concurrentie prima aankan.  
 
Luchtvaart is een ‘luxe goed’; bij toename van het inkomen neemt de vraag naar 
luchtvaart sterker toe. De liberalisering droeg bij aan prijsdalingen in de 
luchtvaart en verder is de luchtvaart een conjunctuurafhankelijke bedrijfstak. Het 
economische belang van de luchtvaart zit niet in de omvang van de bedrijfstak 
zelf (de knooppuntfunctie), hoe belangrijk werkgelegenheid en toegevoegde 
waarde van de luchtvaart ook zijn, maar in de ruimtelijke concentratie en de 
relaties van de luchtvaart met andere sectoren. Het gaat daarbij in het bijzonder 
om de voorwaartse relaties—ofwel het effect op het vestigingsplaatsmilieu van de 
regio Amsterdam en de Noordvleugel.  
 
De essentie van luchtvaart is niet zozeer de werkgelegenheid in de sector zelf, 
maar het nut voor de gebruikers van luchtvaart. Dat zijn reizigers—zakelijk en 
niet-zakelijk (vakantie)—en vrachtvervoerders. Dat wordt het voorwaartse effect 
genoemd; door de luchtvaart worden allerlei economische activiteiten mogelijk of 
versterkt. Er zijn ook achterwaartse effecten; dat zijn economische activiteiten die 
het gevolg zijn van bestedingen van de luchtvaart. Dat economische effect is niet 
zwaarwegend; het strategische belang van de luchtvaart zit in het voorwaartse of 
vestigingsplaatseffect.   
 
                                                                                                                              
woningbouw heeft in het algemeen een waarde van 90 duizend Euro; in de gevrijwaarde 
zone bij Schiphol zou dat 360 duizend euro zijn. Het verschil is 270 duizend euro—het 
verschil tussen de waarde van de grond voor woningbouw en de waarde die het bij 
Schiphol gehad zou hebben als er woningbouw zou plaatsvinden. Bij een gevrijwaard 
gebied van 5500 hectare komt dat uit op een totaalbedrag van 1,485 miljard Euro. 
Jaarlijks—met een discontovoet van 7 procent—is dat 104 miljoen euro. Als een deel voor 
bedrijfsruimte zou worden aangewend, wordt dat bedrag lager.  
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Uitgaande van de luchtvaart en de dienstverlening aan de luchtvaart in de regio 
Groot Amsterdam komt het bruto economische effect van Schiphol in een 
Transatlantic Market scenario uit op 133 duizend werkzame personen in 2020 
voor het hele land. Uitgaande van de luchtvaart en de andere bedrijfstakken op 
het Schipholterrein komt het maximale bruto effect uit op 178 duizend werkzame 
personen in 2020 voor het gehele land. Daarvan vinden we er 108, respectievelijk 
146 duizend, in de Noordvleugel van de Randstad.  
 
Dat zijn cijfers in een zogenaamd ‘ongerestricteerd scenario’. Voor een 
gerestricteerd scenario maakt het ten eerste veel uit wat niet op Schiphol mag 
landen en ten tweede waar die vluchten vervolgens heengaan. Afhankelijk van 
het strategisch antwoord op deze twee vragen maakt het verschil tussen het 
gerestricteerde en ongerestricteerde scenario weinig tot niets uit tot relatief veel. 
Immers, als gecharterde vakantievluchten via Lelystad en Zestienhoven worden 
afgehandeld mogen we een zeer beperkt economisch effect verwachten; alle 
hoofdkantoren blijven in Amsterdam. Als het strategische netwerk van de 
belangrijkste gebruiker van Schiphol wordt aangetast, gaan er dingen verloren. 
Bij een evenredig economisch effect ten gevolge van restrictie wordt de 133 
duizend werkzame personen 104 duizend in een Transatlantic Market scenario in 
heel Nederland. Dat worden er 111 duizend in een Global Economy scenario.  
 
De genoemde effecten zijn bruto; ze houden geen rekening met terugkoppeling 
via de arbeidsmarkt. Als mensen door restricties op Schiphol werk verliezen, 
kunnen ze gedeeltelijk in andere bedrijfstakken terecht. Uitgaande van het 
maximale effect in de Noordvleugel van 146 duizend werkzame personen in 2020 
in een Transatlantic Market scenario, zullen er 87,6 geen alternatief hebben als 
Schiphol volledig verdwijnt.   
 
De internationale positie van Schiphol is bijzonder vanwege de kleine thuismarkt. 
Het voordeel van Schiphol is het gevarieerde netwerk waardoor voor gebruikers 
een ruime keuze bestaat; er zijn niet alleen ‘economies of scale’, maar ook 
‘economies of scope’. Een andere eigenschap van Schiphol is dat het in een regio 
ligt waar relatief veel gebruik van de luchtvaart wordt gemaakt. Een vergelijking 
met andere grootstedelijke regio’s in Europa levert aanwijzingen op dat juist die 
sectoren die veel gebruik maken van luchtvaart in de regio Amsterdam zijn 
oververtegenwoordigd. Daarnaast wonen in de regio Schiphol veel mensen 
(kosmopolieten) die veel vliegen. Dat is geen oorzaak-gevolgrelatie, maar een 
prettige samenhang. Duidelijk is dat de historische positie van Amsterdam als 
internationale handelsstad een goede voedingsbodem is voor de luchtvaart.   
 
Het voorwaartse effect van Schiphol slaat neer in bedrijfstakken als de transport 
& communicatie, zakelijke diensten, groothandel en de bouw. Het betreft 
economische functies als logistiek/EDC’s, hoofdkantoren, toerisme, congressen 
en de horeca. Algemeen versterkt dit de functie van Amsterdam als hoofdstad en 
centrum waar het gebeurt. De essentie van de regio Amsterdam is dat er 
agglomeratievoordelen ontstaan door de luchtvaart. De bedrijfstakken die 
voordeel hebben van luchtvaart zijn goed vertegenwoordigd in de regio en 
versterken bovendien elkaar.  
 
Een en ander heeft een prijs: de agglomeratienadelen. Deze prijs verdelen we in 
verdringingseffecten en negatieve externe effecten in de milieusfeer. 
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Verdringingseffecten ontstaan door de groei van de luchtvaart; andere activiteiten 
krijgen daardoor minder kans. De kantorenmarkt en de markt voor bedrijfsterrein 
is zodanig dat daar geen verdringing ontstaat, maar dat gebeurt wel op de 
woningmarkt. Schiphol versterkt de vraag naar woningen in de regio Amsterdam 
en beperkt deze tegelijkertijd door een bouwbeperking voor woningen in een 
groot gebied. Werkenden moeten dan van verder komen, hetgeen een verder 
beslag op lokale infrastructuur legt. Het leidt ook tot extra vervuiling.  
 
De CO2-uitstoot die aan Schiphol is te danken bedroeg in 2005 10,8 miljoen ton. 
Opgemerkt wordt dat het broeikaseffect door luchtvaart in CO2-equivalenten twee 
maal zo sterk is vanwege het effect van luchtvaart op cirrusbewolking in de 
hogere luchtlagen. Als dat effect wordt gewaardeerd komt dat op 14,52 euro per 
passagier in 2005 (30 euro per ton CO2, in totaal 648 miljoen euro). De bijdrage 
van de luchtvaart aan andere broeikasgassen (methaan en lachgas) is 
verwaarloosbaar.  
 
Grondgebonden schadelijke emissies (VOS, CO, SO2, NOx en fijn stof) nemen 
relatief af door schonere verbranding, maar dat wordt meer dan gecompenseerd 
door de groei van de luchtvaart. Omdat andere bronnen (wegverkeer) schoner 
worden (relatief en absoluut), neemt het aandeel van de luchtvaart in de 
grondgebonden schadelijke emissies toe. De kosten van grondgebonden 
schadelijke emissies komen op 15,6 miljoen euro in 2004.  
 
De overlast door geluidhinder is afgenomen tussen 1996 en 2002 door 
aanpassingen in de vliegroutes en het in gebruik nemen van stillere en nieuwere 
vliegtuigen. Het aantal niet-gehinderden in het studiegebied is toegenomen met 
243 duizend personen. Ondanks de afname van geluidhinder zijn er in 2002 nog 
altijd 355 duizend personen die ernstige hinder ondervinden en 137 duizend 
mensen die ernstige slaapverstoring kennen.  
 
Mensen die een huis kopen in het gebied wegen de negatieve externe effecten 
aldaar mee in de prijs die ze voor een woning over hebben. Dit prijseffect kan 
worden bepaald en geaggregeerd; er resulteert een kapitaalverlies van 2,8 miljard 
euro. Met een discontovoet van 7 procent geeft dat een jaarlijkse kost van 194 
miljoen euro. De totale kosten van sloop van woningen, isolatie van woningen en 
compensatie van gehinderden is een bedrag gemoeid van 820 miljoen Euro. De 
kosten van het niet optimaal aanwenden van grond heeft ook een prijs. Wegens 
de grote verschillen die verschillende partijen vaststellen—een range van 20 
miljoen tot 1,5 miljard euro—verdient de omvang van deze post nader onderzoek. 
 
De waarderingen van de verschillende soorten negatieve externe effecten mogen 
niet zomaar opgeteld worden; de afwaardering van woningen omvat bijvoorbeeld 
de waardering van grondgebonden schadelijke emissies en geluidhinder. De 
afweging die een bewoner van de Schiphol regio maakt, is dat tegenover de last 
van het geluid de baat van de goedkopere woning staat. 
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5 Bouwsteen 3:  
SWOT-analyse van de knooppuntfunctie 
van Schiphol  

5.1 Inleiding 

Een belangrijk aspect van de ontwikkeling van Schiphol is de knooppuntfunctie. 
Juist door de knooppuntfunctie heeft Schiphol zich kunnen ontwikkelen tot één 
van de grotere luchthavens in Europa—met de daarmee samenhangende 
economische uitstraling naar de regio. In dit hoofdstuk komt de knooppuntfunctie 
van Schiphol aan de orde.  
 
De nadruk ligt hierbij op de  “SWOT-analyse”. Daarbij is enerzijds ingegaan op 
de sterkten en zwakten van de knooppuntfunctie van Schiphol—daarbij gaat het 
om de situatie van Schiphol op dit moment. Anderzijds zijn er kansen en 
bedreigingen voor de knooppuntfunctie van Schiphol, die over de toekomst gaan. 
Alvorens hierop in te gaan, is een beschrijving en nadere afbakening nodig van 
het begrip knooppuntfunctie en de werking daarvan, die reeds in paragraaf 4.2 is 
gegeven en waar in bijlage 1 nader op wordt ingegaan.  

 

5.2 SWOT-analyse knooppuntfunctie mainport Schiphol 

Sterkten en zwakten 
De sterkten en zwakten van Schiphol zijn relatieve begrippen en kunnen slechts 
worden beoordeeld nadat Schiphol op een aantal relevante punten is vergeleken 
met omliggende luchthavens. Daarbij maken wij een korte, ook kwantitatieve 
vergelijking met de drie andere grote knooppunten in Europa—Parijs Charles de 
Gaulle, Londen Heathrow en Frankfurt—en worden de sterkte en zwakke punten 
van Schiphol in vergelijking met deze drie anderen belicht. Deze vergelijking is 
gemaakt in bijlage 1. De daarmee samenhangende sterke en zwakke punten zijn 
in paragraaf 5.3 beschreven. 
 
Kansen en bedreigingen 
Tenslotte zal de toekomst worden belicht. Deze kansen en bedreigingen kunnen 
niet los worden gezien van de belangrijkste trends in en om de luchtvaart in de 
toekomst. Daartoe zal een beschrijving worden gegeven van de belangrijkste 
trends, eerst de trends in de externe omgeving van de luchtvaart, dan de trends in 
de luchtvaart zelf. De nadruk ligt op de periode van de komende vijftien jaar, tot 
circa 2020. Ook zal in het kort een doorkijk naar 2040 worden gegeven en voor 
de periode na 2020 staan vooral de grote onzekerheden voor een dergelijke lange 
termijn centraal. De beschrijving van de trends zal in bijlage 1.3 worden gegeven, 
de daarmee samenhangende kansen en bedreigingen in paragraaf 5.4. 
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Methodiek 
De SWOT-analyse is gebaseerd op drie onderzoeksactiviteiten. Allereerst is een 
hoeveelheid desk research uitgevoerd waarin wij achtergrondinformatie hebben 
verzameld om in staat te zijn een evenwichtig beeld te geven van sterkten, 
zwakten, kansen en bedreigingen. Naast specifieke informatie door de 
opdrachtgever omschreven zijn de resultaten van de in hoofdstuk 2 
gerapporteerde issue analyse een belangrijke input geweest voor de desk 
research. Ten tweede hebben wij op basis van deze desk research fase een 
concept SWOT-analyse uitgevoerd naar de knooppuntfunctie van Schiphol. Ten 
derde is een SWOT-workshop uitgevoerd samen met enkele sleutelinformanten 
betreffende de knooppuntfunctie. Deze informanten hebben zelf een hoeveelheid 
sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen aangevoerd en hebben daarnaast 
gereflecteerd op concept SWOT-analyse. 
 
Figuur 5.1 op de volgende bladzijde geeft een samenvattend overzicht van de 
SWOT-analyse voor de knooppuntfunctie van Schiphol. De toelichting zal in de 
daaropvolgende paragrafen worden gegeven. 
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Figuur 5.1: Samenvattende elementen SWOT-analyse Knooppuntfunctie Schiphol 

Sterkten (2007) 
 ‘Gouden Driehoek’: sterke bestuurlijke 

coördinerende basis 
 Overheid: luchtvaartpolitieke randvoor-

waarden en beschikbaarstelling capaciteit 
 Innovativiteit KLM wat betreft: 

- Alliantieopbouw 
- combi-concept 
- blokkensysteem 
- fusie met Air France 

 Schiphol: kwaliteitsluchthaven met alles 
onder een dak 

 Netwerkkwaliteit Schiphol 
 Vracht: unieke specialisatie in aanvoer 

luchtvracht sierteelt en Europese 
Distributiecentra . 

Zwakten (2007) 
 Schiphol kent een sterke afhankelijkheid van het 

overstapsegment (met relatief lage opbrengsten). 
 Kleine lokale markt 
 Slechte landzijdige bereikbaarheid van Schiphol 

 
 

Kansen (2020) 
Generiek voor knooppunten 
 Marktgroei  

- de opkomst van China en India  
- de toenemende vraag naar vliegen door 

voortdurende welvaartsgroei en 
globalisering  

Specifiek voor Schiphol 
 Het hub-and-spoke systeem biedt Schiphol 

kansen voor de bediening van kleinere 
Europese luchthavens 

 Fysieke baancapaciteit: meer bewegingen 
bij hetzelfde geluid—kans voor kleinere 
vliegtuigen en kleine Europese markten 

 Ruimte beschikbaar voor groei 
knooppuntfunctie in de toekomst door 
goede ruimtelijke inpassing Schiphol 

 Verschuiving lawaaiige naar stille 
vliegtuigen 

 Aanvullende luchthavencapaciteit in 
Nederland 

 Vracht: vooral groei in full freighter 
segment, deze hebben voorkeur voor 
Schiphol  

 
 

Bedreigingen (2020) 
Generiek voor knooppunten 
 Einde hub-and-spoke systeem?  
 Hub bypassing 
 Low Cost Carriers 
 Hubs gevoelig voor verstoringen 
 Schengen (security) 
 Low yield markten doen beroep op schaarse 

capaciteit 
Specifiek voor Schiphol 
 Fusie tussen Air France en KLM 

- Schiphol wordt secundaire hub binnen dual 
hubsysteem 

 Capaciteitsgrenzen Schiphol worden genaderd 
- Geluidscapaciteit en grenzen infasering nieuwe 

vliegtuigen bereikt  
- Vrachtvervoer doet een onevenredig beroep op 

de milieucapaciteit van Schiphol 
 Eenzijdige heffingen doen afbreuk aan ‘level playing 

field’ 
 Mededingingsbelang versus netwerkbelang 
 ‘Brussel’ betekent een potentiële aantasting ‘Gouden 

Driehoek’ 
 Effecten van de Open Aviation Area 
 Opkomst luchtvaartmaatschappijen Midden Oosten 

en luchthaven Dubai 
- Vlootopbouw en aanleg luchthavencapaciteit 

met verkapte staatssteun 
 Achterblijvende vrachtgroei heeft gevolgen voor 

rentabiliteit ICA passagiersnetwerk 
 Vracht beperkte mogelijkheden nachtvluchten 
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5.2.1 ‘Sterkten’ knooppuntfunctie Schiphol (2007) 
In deze paragraaf komen de huidige sterke en zwakke punten van de 
knooppuntfunctie van Schiphol aan de orde. Sterke en zwakke punten van 
Schiphol moeten vooral in het licht worden gezien van de scores op die punten 
van de omliggende knooppunten. In Europa is sprake van vier belangrijke 
knooppunten: Londen Heathrow, Parijs Charles de Gaulle, Frankfurt en 
Amsterdam Schiphol. In twee bijlagen is daarom vooral ingegaan op een 
vergelijking tussen deze vier luchthavens. Deze vergelijking vormt tevens de 
achtergrond en onderbouwing van de in deze paragraaf te beschrijven sterke en 
zwakke punten van Schiphol. 
 
Sterke bestuurlijke coördinerende basis, tussen overheid, KLM en Schiphol 
Een van de sterke punten die ten grondslag hebben gelegen aan de ontwikkeling 
van Schiphol is de sterke bestuurlijke coördinerende basis, tussen overheid, KLM 
en Schiphol, ook wel de “gouden driehoek” genoemd. Ondanks de uiteenlopende 
belangen bij deze drie partijen, is uitdrukkelijk onderkend dat er ook een 
gemeenschappelijk belang is: de mainportontwikkeling.  
 
Luchtvaartpolitieke randvoorwaarden 
Bij de overheid heeft in luchtvaartpolitieke relaties een liberale insteek steeds 
voorop gestaan. Markant punt in het verleden (1992) was de open skies 
overeenkomst tussen Nederland en de VS. Daarmee was Nederland het eerste 
Europese land dat een dergelijke overeenkomst heeft gesloten. Later zijn 
soortgelijke overeenkomsten gesloten door de VS met andere Europese landen 
(met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk). Samen met deze open skies 
overeenkomst werd een anti-trust immunity verleend aan de eerder gesloten 
alliantie tussen de KLM en Northwest Airlines. Beide elementen waren een 
belangrijke drijfveer achter de sterke groei op de Noord-Atlantische relaties die 
Schiphol en de KLM in de jaren na 1992 heeft doorgemaakt.  
 
Beschikbaarstelling capaciteit 
Verder heeft de overheid tot dusver steeds de noodzakelijke randvoorwaarden 
gecreëerd om de marktgroei die samenhangt met deze liberale insteek ook 
mogelijk te maken. In die zin is er consistentie geweest tussen de twee elementen 
van het overheidsbeleid: liberale luchtvaartpolitiek én de accommodatie van de 
daaruit voortvloeiende marktgroei. Schiphol steekt daarbij (samen met Parijs) 
gunstig af ten opzichte van Londen Heathrow en Frankfurt. Voor zover op 
Schiphol sprake is (geweest) van capaciteitstekorten, vloei(d)en deze vooral voort 
uit beperkingen van de geluidsproductie. Maar ook kan worden gesteld dat 
desondanks, dit nauwelijks heeft geleid tot beperkingen aan de ontwikkelingen 
van de knooppuntfunctie. Schiphol steekt vooral gunstig af als wordt gekeken 
naar de fysieke capaciteit: het aantal bewegingen dat technisch op het 
banenstelsel kan worden afgewikkeld. Thans wordt deze capaciteit ingeschat op 
600 tot 650 duizend, significant meer dan Heathrow en Frankfurt. 
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Innovatieve koers door KLM 
De KLM heeft op een aantal punten op innovatieve wijze kunnen inspelen op de 
door de overheid gecreëerde randvoorwaarden. Hieronder is die koers op een 
aantal punten toegelicht. 
 
Alliantie opbouw door KLM 
Als eerste van de Europese maatschappijen heeft de KLM al in 1989 een alliantie 
gesloten met een andere grote maatschappij (Northwest Airlines). Dit in het 
besef, dat de in de komende jaren aan de verwachte toenemende concurrentie 
alleen in alliantieverband op slagvaardige wijze het hoofd kan worden geboden. 
Daarmee kon in het begin van de 90’er jaren een voorsprong worden opgebouwd 
ten opzichte van de concurrerende knooppunten, hetgeen een van de belangrijkste 
achtergronden is geweest achter de sterke groei van Schiphol tussen 1992 en 
1995. Later is deze alliantievorming gevolgd door andere maatschappijen, zodat 
de voordelen die daaraan konden worden ontleend geleidelijk zijn weggeëbd. Het 
‘Open-Skies’ verdrag dat Nederland met de Verenigde Staten sloot is een 
belangrijke achterliggende kracht voor deze alliantieopbouw. 
 
KLM heeft ‘combi-concept’ ontwikkeld 
Verder is de KLM de enige maatschappij in de wereld, die het ‘combi-concept’ 
op significante schaal heeft ontwikkeld. Dit in het besef dat met passagiers alleen 
in de kleine Nederlandse markt onvoldoende draagvlak voor het intercontinentale 
netwerk zou bestaan. Vooral in de periode waarin nog weinig kleine vliegtuigen 
werden gebruikt in het intercontinentale verkeer heeft dit zijn vruchten 
afgeworpen. Nu echter het aandeel kleinere vliegtuigen in dat segment belangrijk 
is toegenomen, wordt de noodzaak van het ‘combi-concept’ kleiner en dus ook 
het voordeel dat de KLM daarmee kon behalen.  
 
Met het combi-concept heeft de KLM niet alleen in een vroege fase een 
aanzienlijk intercontinentaal netwerk kunnen opbouwen, tevens kon de 
maatschappij zich een positie verwerven in de luchtvrachtmarkt. Daarvan plukt 
het nu de vruchten, ook in de full-freighter markt.  
 
Introductie ‘blokken-systeem’ door KLM 
Tenslotte heeft de KLM, opnieuw als eerste Europese maatschappij, op Schiphol 
een ‘blokken-systeem’ geïntroduceerd. Door een uitgekiende coördinatie tussen 
aankomende en vertrekkende vluchten kon een significant aandeel in de 
overstapmarkt worden gerealiseerd. Terwijl de drie andere knooppunten, Londen, 
Parijs en Frankfurt voor een groot deel konden putten uit hun natuurlijke 
(binnenlandse) achterland, had de KLM (met Schiphol) dat achterland niet. Zo 
blijkt uit tabel B1.3 in bijlage 1.2 dat de drie andere knooppunten relatief sterk 
leunen op hun binnenlandse achterland, als het gaat om indirecte verbindingen 
tussen Europa en Noord Amerika. Schiphol doet dat veel minder, en heeft veel 
verbindingen tussen alle regio’s in het Europese achterland en Noord Amerika. 
 
Fusie van KLM met Air France 
Een andere innovatieve actie is de fusie met Air France geweest: als eerste in 
Europa is de KLM een transnationale fusie aangegaan. Terwijl het voordeel van 
de alliantie met Northwest aan het eind van de 90’er jaren goeddeels verloren is 
gegaan, omdat andere maatschappijen dat voorbeeld hebben gevolgd, was de 
fusie met Air France een nieuwe stap, die nog niet door andere maatschappijen is 
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gevolgd. Een fusie is daarbij veel verdergaand dan een alliantie, en daaraan 
kunnen extra voordelen worden ontleend. Terwijl de voordelen van een alliantie 
zich beperken tot het gemeenschappelijk bewerken van de vraagkant van de 
markt, kunnen in een fusie veel meer rationalisaties worden doorgevoerd en 
daarmee ook belangrijke kostenbesparingen.  
 
Met al deze elementen in de strategie kon de KLM uitgroeien tot één van de vier 
grote luchtvaartmaatschappijen, beduidend groter dan op grond van de 
Nederlandse markt verwacht kon worden.  
 
Schiphol: kwaliteitsluchthaven met ‘alles onder één dak’ 
Mede door de opstelling van de overheid en de innovatieve KLM kon Schiphol 
daarmee uitgroeien tot één van de vier leidende Europese mainports. Maar ook 
heeft Schiphol zelf daaraan een aanzienlijke bijdrage geleverd. Het is een 
kwaliteitsluchthaven, die in het verleden herhaaldelijk als beste Europese 
luchthaven is aangemerkt. In het bijzonder voor de overstappende reiziger heeft 
Schiphol uitgesproken pluspunten: alles onder één dak, waardoor overstappers 
hun aansluitende vluchten gemakkelijk en snel kunnen bereiken. En als er dan 
toch moet worden gewacht, biedt Schiphol uitstekende faciliteiten om deze tijd 
door te komen. Wel geeft het ‘alles-onder-één-dak-concept’ andere complicaties, 
gezien de langer wordende loopafstanden. Dat brengt dan ook aanvullende 
uitdagingen met zich mee om binnen de terminal de operationele processen goed 
te optimaliseren.  
 
Netwerkkwaliteit Schiphol (‘economies of scope’) 
Met bovengenoemde acties van de KLM (en Schiphol) kon een netwerkkwaliteit 
worden gerealiseerd, die uitstijgt boven wat op grond van de omvang van de 
Nederlandse markt verwacht kan worden. In tabel B1.2 van bijlage 1.2 is dit 
nader uitgewerkt. Zo blijkt Schiphol na Frankfurt het meeste aantal 
bestemmingen te hebben: Schiphol heeft 249 bestemmingen in de wereld, terwijl 
Frankfurt er iets meer heeft: 276. Londen blijft daarbij achter met ‘slechts’ 187 
bestemmingen. Het feit dat Londen sterk achterblijft, heeft mede als oorzaak dat 
de luchthaven Heathrow met capaciteitsknelpunten te maken heeft. Deze 
achterstand is vooral voor Europese routes zichtbaar, en deze luchthaven richt 
zich dan ook veel minder op de relatief dunnere Europese routes. 
 
Vracht: unieke specialisatie in aanvoer luchtvracht sierteelt en Europese 
Distributiecentra 
Schiphol is als vrachtluchthaven gespecialiseerd in de handling van specifieke 
producten als sierteelt en elektronica voor de naar schatting ruim 800 Europese 
Distributie Centra operaties in Nederland. Deze goederenstromen zijn minder 
footloose dan de goederenstromen naar de concurrerende buitenlandse mainports, 
vooral de sierteeltstromen zijn gekoppeld aan de aanwezigheid van de 
bloemenveiling aan Nederland. Daarnaast is de aanwezigheid van 
gespecialiseerde carriers, zoals Martinair, een groot trucking-netwerk voor 
luchtvracht en de aanwezigheid van een groot aantal EDC’s van groot belang.  
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Figuur 5.2: Volume en waarde import luchtvracht op Schiphol in 2004. 

 

 
Bron: Verweij (2006) 
 
 

5.2.2 Zwakke punten van de knooppuntfunctie van Schiphol (2007) 
 
Schiphol kent een sterke afhankelijkheid van het overstapsegment (met relatief 
lage opbrengsten) 
Niettemin kent Schiphol ook zwakken punten die, paradoxaal genoeg, 
samenhangen met bovengenoemde sterke punten. Terwijl Schiphol en de KLM 
konden uitgroeien tot uitgesproken hub-luchthaven, respectievelijk -
maatschappij, is daarmee ook de afhankelijkheid van het overstapsegment relatief 
groot. De overstapmarkt is een zeer aan concurrentie onderhevige markt en heeft 
inherent lage opbrengsten. Dat brengt de KLM in een relatief kwetsbare positie 
ten opzichte van de Europese concurrenten die wat meer op de higher yield 
markten kunnen leunen. Ook bezien vanuit de overheidsinvalshoek (goede 
bereikbaarheid van Nederland door de lucht met de rest van de wereld) is er een 
(weliswaar indirecte, maar toch sterke) afhankelijkheid van het transfersegment.  
 
Hierboven is reeds geconstateerd dat zonder het transfersegment het overgrote 
deel van het intercontinentale netwerk van de KLM niet in de lucht kan worden 
gehouden, waarmee dus ook de bereikbaarheid van Nederland in het geding zou 
komen. Figuur 4.3 in paragraaf 4.2 is hiervoor illustratief, omdat hieruit blijkt 
dat—afhankelijk van de bestemming—tussen de 65 en 90 procent van de 
intercontinentale vluchten van de KLM wordt gevuld met transferverkeer. Zonder 
dit transferverkeer zou dan ook het draagvlak van het intercontinentale verkeer 
een stuk kleiner zijn14.  
 
Kleine lokale markt 
De sterke afhankelijkheid van de overstapmarkt is ingegeven door een andere 
zwakte: de kleine lokale markt. De lokale markt van Schiphol leunt voor het 
overgrote deel op de Randstad, en daarbinnen nog voor een groot deel op de 
                                                        
14  Zie ook SEO (2002): Maatschappelijke baten en lasten van het hub-and-spoke 

concept, studie in opdracht van Connekt 

Import luchtvracht door NL bedrijven in volume (2004)

45%

24%

7%

5%

5%

4%

1% 9%

Import luchtvracht door NL bedrijven in waarde (2004)
4%

52%

2%

10%

1%

18%

7%

6%

Sierteelt
Machines/electronica
Textielstoffen
Kunststoffen/chemie
Dieren/dierlijke prod.
Optiek
Vervoermaterieel
Overige producten

Gebaseerd op Districon/Cargonaut 2004

Import luchtvracht door NL bedrijven in volume (2004)

45%

24%

7%

5%

5%

4%

1% 9%

Import luchtvracht door NL bedrijven in waarde (2004)
4%

52%

2%

10%

1%

18%

7%

6%

Sierteelt
Machines/electronica
Textielstoffen
Kunststoffen/chemie
Dieren/dierlijke prod.
Optiek
Vervoermaterieel
Overige producten

Gebaseerd op Districon/Cargonaut 2004



2007-D-R0523/A| Maatschappelijk-economische analyse mainport Schiphol 88 
 

 

 

Noordvleugel. Zou men de Noordvleugel willen vergelijken met Île-de-France of 
Greater London, dan is de uitkomst evident. Alleen de lokale markt van Frankfurt 
zou men evenzeer als relatief klein kunnen kenschetsen, maar sinds de snelle non-
stop ICE-verbinding vanuit het Ruhrgebiet naar deze luchthaven, zou men dat 
zeer dichtbevolkte gebied eveneens tot de lokale markt van Frankfurt kunnen 
rekenen.  
 
Slechte landzijdige bereikbaarheid van Schiphol 
Deze zwakte van Schiphol wordt nog versterkt door de gebrekkige 
bereikbaarheid van de luchthaven als gevolg van de hoge en nog toenemende 
congestie rond Amsterdam—zoals onder meer opgemerkt door de OECD (2007). 
Toenemende congestie rond Amsterdam maakt het marktaandeel van Schiphol—
ten opzichte van bijvoorbeeld Brussel of Düsseldorf—in gebieden buiten de 
Noordvleugel alleen maar kleiner. 
 
Bij de mobiliteitseffecten van Schiphol gaat het om het aandeel van 
luchthavengerelateerd wegverkeer15 op knelpunten in het wegennet, want alleen 
de knelpunten hebben negatieve gevolgen voor het bereikbaarheidsprofiel van de 
mainportregio Schiphol. Op het spoorwegennet is geen sprake van 
voorspelbaarheid bij de knelpunten, derhalve is het niet mogelijk om een verband 
te leggen met Schiphol.  
 
In de spits in het wegverkeer is ongeveer 25-30 procent van het wegverkeer op de 
toevoerwegen van en naar Schiphol direct gerelateerd aan de luchthaven 
(Ministerie van V&W, 2005). Het gaat hier vooral om woon-werkverkeer, 
waarbij de trend ook is dat werkenden op Schiphol steeds verder van Schiphol 
wonen door krapte op de woningmarkt in Groot-Amsterdam. Reizigers hebben 
slechts een beperkte invloed op knelpunten in het wegennetwerk omdat zij veelal 
buiten de spits reizen en meer gebruik maken van de trein16.  
 
Het CPB heeft in een KKBA-studie van de uitbreiding van Schiphol (CPB, 2002) 
becijferd dat de effecten op de landzijdige bereikbaarheid een bescheiden rol 
spelen ten opzichte van de baten van de uitbreiding van Schiphol. Bureau Louter 
en TNO hebben de huidige effecten van Schiphol op de bereikbaarheid van de 
mainportregio berekend (Bureau Louter/TNO, 2005). Hiervoor is onderzoek 
verricht naar het aandeel luchthavengerelateerd verkeer in de ochtendspits, het 
tijdsbestek waar de grootste knelpunten zich voordoen. Luchthavengebonden 
bedrijvigheid buiten het Schipholterrein, waarvoor Schiphol wel een kritische 
locatiefactor is, zijn niet meegenomen in de mobiliteitseffecten. Deze extra vraag 
naar mobiliteit verhevigt de krapte op de transportmarkt in de mainportregio 
Schiphol. De grootste reistijdverliezen veroorzaakt door luchthavengerelateerd 
verkeer treden op bij de A2 bij Braambrugge richting Schiphol, de A4 bij 
Voorschoten en de A13 bij Delft. Opvallend is dat de A9 bij Amstelveen minder 
naar voren komt. Dit komt doordat het daar gaat om een relatief korte afstand met 
een (te) hoge intensiteit van het wegverkeer. De reistijdwinsten bij het weglaten 
van Schipholverkeer blijven daarom beperkt op de A9.  

                                                        
15 Onder luchthavengerelateerd verkeer vallen reizigers, luchtvracht, ondersteunende 
vracht, werkenden op het Schipholterrein (inclusief kantoren), zakelijke bezoekers en 
recreanten. 
16 De modal split van O/D reizigers is 44 procent ten opzichte van 24 procent voor de 
werkenden op Schiphol (Ministerie van V&W, 2005). 
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De grootte van het knelpunt en de grootte van de rol van Schiphol zijn dus van 
belang bij het berekenen van de reistijdwinsten. Schipholgerelateerd verkeer 
beïnvloedt op dit moment dus vooral de corridors Rotterdam-Amsterdam en 
Utrecht-Amsterdam.  
 
Effecten op catchment area 
Uit verschillende studies (zie bijvoorbeeld: Twijnstra Gudde (2005), Ministerie 
van V&W (2005)) komt naar voren dat de congestie op het wegennet en 
onbetrouwbaarheid op het spoorwegennet de catchment area van Schiphol en het 
vestigingsklimaat in de mainportregio onder druk zetten en zo indirect invloed op 
de (toekomstige) vraag naar luchtvaartdiensten uitoefent (OECD, 2006). 
 
Het bereikbaarheidsprofiel is voor de catchment area van een luchthaven van 
essentieel belang. Dit is de regio waarbinnen reizigers kiezen voor een luchthaven 
als begin- of eindstation van hun vliegreis. Er zit een duidelijk afstandverval in 
het gebruik van Schiphol. Twynstra Gudde (2005) heeft op basis van een 
regressieanalyse het verband tussen landzijdige bereikbaarheid en het aantal 
opstappers per 1000 inwoners geschat. Er blijkt een positief verband, evenals 
voor de welvaart van de regio. Dit laatste bevestigt dat vliegen een luxe goed is: 
hoger inkomen leidt tot een groter aandeel van vliegen in de bestedingen. 
Landzijdige bereikbaarheid heeft hier betrekking op de concurrentiepositie van 
Schiphol ten opzichte van andere luchthavens. Voor Europese bestemmingen zijn 
dit regionale luchthavens in Nederland (Eindhoven, Rotterdam, etc,), België 
(Zaventem, Charleroi) en Duitsland (Niederrhein, Dusseldorf), voor 
intercontinentale vluchten zijn dit Frankfurt en Parijs. In Oost-Nederland en 
Zuid-Nederland zien we dat de afgelopen 20 jaar de groei van het aantal 
opstappers achterblijft bij West-Nederland en Noord-Nederland door de 
toenemende concurrentie en door het feit dat deze luchthavens goedkoper zijn, 
wat het sterke gebruik door low cost carriers mede verklaart. Het gaat hierbij 
vooral om de zakelijke en niet-zakelijke segmenten met Europese bestemmingen. 
Ook voor vracht is dezelfde ontwikkeling merkbaar. De steeds meer 
overlappende catchment areas van de vier Europese mainports zorgen ervoor dat 
passagiers en vracht uit regio’s als Limburg, Nord-Rhein Westphalen en  
Antwerpen steeds meer keuze krijgen. 
 
De vraag is in hoeverre dit komt door congestie of door ontwikkelingen in prijs 
en kwaliteit van concurrerende luchthavens die ook zonder congestie beter 
bereikbaar zijn vanuit deze regio’s. Op deze vraag gaan wij overigens in het 
kader van dit project niet in. Tot slot komt uit de studie van Twijnstra Gudde naar 
voren dat het aantal opstappers op Schiphol relatief een factor drie of vier meer 
gevoelig is voor de toename van het BBP ten opzichte van de landzijdige 
bereikbaarheid (waarin Bouwsteen 1, paragraaf 3.4 reeds nader op ingegaan is).  
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Figuur 5.3: Overlappende catchment areas Europese mainports. 

Bron: Verweij (2006, gebaseerd op Urban Unlimited 2003)  
 
Samenvattend zijn er weliswaar zwakke punten, maar de ‘Gouden Driehoek’ is 
goed in staat geweest om desondanks Schiphol te laten ontwikkelen tot wat het 
nu is: één van de vier grote Europese mainports. In hoeverre ook in de toekomst 
de bestaande kansen blijvend kunnen worden benut, dan wel dat er ook sprake is 
van opkomende bedreigingen zal in de volgende paragraaf worden belicht. 
 

5.2.3 Bedreigingen voor de knooppuntfunctie van Schiphol (2020) 
In deze paragraaf gaan wij vooral in op de kansen en bedreigingen voor de 
knooppuntfunctie van Schiphol. Daarbij is een onderscheid van belang tussen 
kansen en bedreigingen voor knooppunten in het algemeen en kansen en 
bedreigingen specifiek voor Schiphol. Waar relevant zal worden aangegeven of 
het generieke dan wel specifieke kansen en bedreigingen betreft. 
 
Kansen en bedreigingen kunnen niet los worden gezien van toekomstige 
ontwikkelingen. Dit betreft enerzijds ontwikkelingen, extern voor de luchtvaart. 
Anderzijds zijn er ook ontwikkelingen binnen de luchtvaart zelf, waaraan kansen 
en bedreigingen kunnen worden toegekend. In bijlage 1.3 is ingegaan op de 
belangrijkste externe ontwikkelingen voor de luchtvaart. In dezelfde bijlage zijn 
vervolgens een aantal belangrijke ontwikkelingen in de luchtvaart zelf gegeven. 
Deze ontwikkelingen vormen de achtergrond waartegen de meest relevante 
kansen en bedreigingen kunnen worden beschouwd. 
 
Het onderscheid kans/bedreiging is overigens minder evident dan het lijkt. 
Immers, niet altijd kunnen aan bepaalde ontwikkelingen alleen kansen dan wel 
alleen bedreigingen worden toegekend. Vaak kunnen bepaalde ontwikkelingen 
als bedreiging worden gezien, maar tegelijkertijd kunnen dezelfde 
ontwikkelingen ook als uitdaging en dus kans worden gezien.  
In deze paragraaf komen eerst de belangrijkste bedreigingen en daarna de kansen 
aan de orde. 
 
Voordat in meer detail op de bedreigingen wordt ingegaan is het relevant erbij stil 
te staan welke de consequenties zijn als de bedreigingen inderdaad de overhand 
krijgen en de knooppuntfunctie van Schiphol verloren gaat (terwijl die van de 
andere huidige knooppunten overeind blijft). De regio zal daarmee zijn 
netwerkkwaliteit achteruit zien gaan, niet zozeer de netwerkkwaliteit naar 
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Europese bestemmingen, maar wel die naar intercontinentale. De potentie van de 
regio zal wellicht voldoende zijn om nog steeds buitenlandse (niet-Europese) 
maatschappijen op Schiphol te blijven accommoderen, maar het KLM-
intercontinentaal product zal goeddeels verdwijnen. Immers dat product is alleen 
maar levensvatbaar met transferverkeer (zoals elders in dit rapport is toegelicht). 
Voor de reiziger betekent het dat voor intercontinentale bestemmingen wat vaker 
op andere Europese knooppunten (vooral Londen, Parijs en Frankfurt) moet 
worden overgestapt, met inherent reistijdverlies. 
 
De vervolgvraag is hierbij: “Leidt dat dan tot vertrek van bedrijven rond 
Schiphol?” Vanzelfsprekend is het antwoord speculatief. Bedrijven die vaak 
intercontinentale reizen maken, kunnen deze afweging inderdaad maken. Bedacht 
dient echter te worden dat het vervoersproduct van Schiphol niet de énige 
vestigingsplaatsfactor is, maar dat er nog talrijke andere zijn. Zolang die andere 
positief blijven afsteken bij de andere knooppunten, kan het genoemde vertrek 
beperkt blijven.  
 
Een andere relevante vraag is in dat verband: “Er zijn toch andere bloeiende 
Europese regio’s (zoals Brussel, München, Kopenhagen, Stockholm, Barcelona 
etc.) die het zonder knooppunt moeten stellen?”. Indien de Randstad inderdaad 
dezelfde economische structuur zou hebben als die andere regio’s zou het verlies 
van de knooppuntfunctie vermoedelijk niet leiden tot een economisch 
neerwaartse beweging. Maar vermoedelijk (hetgeen mogelijk nader onderzoek 
verdient) is de economie van de Randstad veel meer afhankelijk van het 
knooppunt dan de andere regio’s en kan dus wél een economische neergang 
worden verwacht.  
 
“Is die neergang dan meteen een neerwaartse spiraal?” Ook dat is mogelijk niet 
het geval. Weliswaar zal bij het verlies van de knooppuntfunctie de Randstad de 
komende tien tot vijftien jaar economisch achterblijven, maar op langere termijn 
gaan zich vermoedelijk toch structuurveranderingen voordoen, waardoor de 
Randstad meer gaat lijken op de genoemde regio’s zonder knooppunt. In 
Nederland hebben zich overigens in de recente decennia vergelijkbare fenomenen 
voorgedaan. In de 60’er jaren is in Twente de textielindustrie verloren gegaan en 
in Zuid-Limburg zijn de mijnen gesloten. Aanvankelijk was daar sprake van 
economische tegenwind, maar veertig jaar later zijn dat opnieuw bloeiende 
regio’s geworden met een vernieuwde economische structuur. 
 
Generieke bedreigingen voor knooppunten in het algemeen 
 
Het einde van het hub-and-spoke systeem? 
Eén bedreiging die generiek is voor álle hubs, is het mogelijk onder druk komen 
te staan van het hub-and-spoke systeem. Er zijn inderdaad factoren die aan een 
dergelijke ontwikkeling bijdragen. Hoe dan ook, voor de meeste reizigers is een 
indirecte reis inferieur aan een directe, en het feit dat vaak indirect wordt gereisd 
wordt gecompenseerd met lagere tarieven, ondanks de soms lange omweg die 
wordt gemaakt. 
 
Sommige markten zijn echter te klein voor een directe vlucht en kunnen alleen 
maar via een hub worden bediend. Zo kan vanuit Stavanger alleen maar indirect 
(via een Europese hub) naar Chicago worden gereisd. Zou men vanaf Stavanger 
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naar Oklahoma willen reizen dan moet zelfs twee keer worden overgestapt (één 
keer in Europa en één keer in de VS). De marktgroei leidt er echter toe dat steeds 
meer markten voldoende draagvlak krijgen voor een directe verbinding. Daarvan 
profiteren de secundaire luchthavens in Europa, van de categorie Brussel, Lyon, 
München etc., die in de laatste tien jaar ook direct met luchthavens buiten Europa 
zijn verbonden, waardoor een overstap op een van de primaire luchthavens – 
zoals ook Schiphol - minder noodzakelijk is. De technologie helpt daarbij een 
handje. Was vijftien jaar geleden nog een Boeing 747 met 400 zitplaatsen nodig 
om een afstand van acht uur non stop af te leggen, thans volstaan kleinere types, 
met circa 250 zitplaatsen, zoals de Boeing 777 en Airbus 330 en zelfs de Airbus 
310. 
 
Hub bypassing 
Dergelijke ontwikkelingen hebben geleid tot het fenomeen van hub bypassing, 
waardoor de positie van de knooppunten (hubs) onder druk komt te staan. In het 
voorgaande is de positie van Heathrow besproken, een hub die bij uitstek 
kwetsbaar is voor dit fenomeen. De luchthaven bedient immers alleen de relatief 
grotere Europese luchthavens, waarvan vele om de hierboven beschreven reden 
kandidaat zijn voor een mogelijke directe verbinding naar intercontinentale 
bestemmingen, waardoor de positie van Heathrow direct wordt ondergraven.  
 
Low Cost Carriers 
Een belangrijke ontwikkeling in de laatste vijf jaar is die van de low cost carriers 
(LCC’s) geweest. Thans handelen easyJet en Ryanair allebei meer short haul 
intra-Europese reizigers af dan elk van de drie grote Europese maatschappijen. 
Dit heeft weliswaar geleid tot de generatie van nieuw verkeer binnen Europa, 
maar ook tot het overnemen van verkeer van de gevestigde maatschappijen. 
Daarmee konden de gevestigde maatschappijen hun Europese netwerken niet 
verder uitbouwen, die juist de drager zijn van de knooppuntfunctie. Een verdere 
groei van het marktaandeel van deze LCC’s ligt mogelijk in het verschiet en 
daarmee dus een potentiële bedreiging van knooppunten. 
 
Verstoringen 
Grote hubs zijn extra gevoelig voor verstoringen en dat is dan ook een factor die 
hubs in het algemeen bedreigt. Naarmate meer vluchten op elkaar moeten worden 
afgestemd, is het overstapproces in toenemende mate gevoelig voor bijvoorbeeld 
slechte weersomstandigheden (wind en zicht). Andere bronnen van verstoring 
kunnen voortkomen uit extra security maatregelen in geval van bijvoorbeeld 
waarschuwingen voor aanslagen e.d. Bij grote knooppunten zijn de effecten van 
een mogelijke verstoring ook groter, omdat sprake kan zijn van ‘olievlekwerking’ 
en afnemende flexibiliteit om de verstoringen  op te vangen. 
 
Schengen 
Een toenemende complicatie voor groter wordende knooppunten is de scheiding 
van verkeer, mede in verband met het toenemende belang van security 
maatregelen. Elk type bestemming vraagt daarbij om een aparte behandeling, en 
de combinatie van aankomsten en vertrekken met verschillende combinaties van 
typen herkomsten en bestemmingen stellen hoge en met toenemende omvang van 
het knooppunt toenemende eisen aan het operationele proces. Negatieve effecten 
van verstoringen worden daarbij potentieel nog vergroot. 
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Low yield markten doen onevenredig beroep op schaarse capaciteit 
Een fundamentele onevenwichtigheid bij grote knooppunten is dat het 
overstapverkeer zich met name voordoet in piekperioden. Daarmee doet het 
overstapverkeer een onevenredig beroep op schaarse luchthavencapaciteit en zijn 
de marginale kosten hoog. Dat staat in schril contrast met de inherent lage 
opbrengsten die transferverkeer gemiddeld met zich meebrengen. Naarmate 
knooppunten groter worden, komt de verhouding tussen marginale opbrengsten 
en marginale kosten dan in toenemende mate onder druk. De bedreiging is hierin 
gelegen dat de knooppuntfunctie in een maatschappelijke kosten- en 
batenafweging onder druk kan komen te staan. Met andere woorden: het wordt 
steeds moeilijker om aan te tonen dat de maatschappelijke voordelen de 
bedrijfseconomische nadelen compenseren. 
 
Specifieke  bedreigingen voor het knooppunt Schiphol 
 
Fusie tussen Air France en KLM 
In 2003 zijn Air France en de KLM een fusie aangegaan. Deze fusie is een 
samenwerkingsverband dat veel verder gaat dan allianties, de 
samenwerkingsvorm die in de laatste tien jaar gemeengoed is geworden tussen 
luchtvaartmaatschappijen. De fusie paste in het consolidatieproces in de 
luchtvaartwereld en de KLM besefte dat het te klein was om in de toekomst te 
overleven. Zou de KLM niet hebben overleefd dan zou ook de hierboven 
beschreven knooppuntfunctie grotendeels zijn verdwenen. Toch is met de fusie 
het genoemde gevaar niet geheel afgewend. Terwijl de fusie in het voorgaande is 
aangemerkt als een van de innovatieve acties van de KLM, die de 
knooppuntfunctie voor Schiphol ten minste voor een aantal jaren heeft 
veiliggesteld, kan hiervan op langere termijn ook een bedreiging uitgaan: 
Schiphol wordt een secundaire hub in een dual hub systeem.  
 
Schiphol wordt secundaire hub binnen dual hubsysteem 
Met de fusie tussen Air France en KLM is een luchtvaartgroep met twee 
bedrijven ontstaan. De Franse en Nederlandse overheid blijven de 
luchtvaartpolitieke verantwoordelijkheid voor de twee betrokken 
vervoerbedrijven houden. Naast de twee complementaire intercontinentale multi-
hub netwerken van respectievelijk Air France-Delta en KLM-Northwest is binnen 
Europa nu ook een zogenaamd ‘dubbel hub’ systeem ontstaan met de luchthavens 
Amsterdam Schiphol en Parijs Charles de Gaulle. Beide luchthavens liggen op 
een onderlinge afstand van zo’n 500 kilometer en kunnen in principe dezelfde 
transfermarkten bedienen. Daarin schuilt het gevaar, dat de dubbele hub zich 
geleidelijk gaat ontwikkelen tot een hiërarchisch hubsysteem met één primaire 
hub, ondersteund door een of meer secundaire hubs. De belangrijkste 
intercontinentale verbindingen zouden in dat geval vanaf de primaire hub Parijs 
worden bediend, terwijl dan het intercontinentale KLM-net op de secundaire hub 
Schiphol verschraalt. In dat geval verdwijnt niet alleen de KLM als zelfstandige 
entiteit maar ook de kern van de mainport, het intercontinentale KLM-netwerk. 
Nederland zou het dan met een steeds zwakker intercontinentaal netwerk moeten 
stellen voor de internationale bereikbaarheid. 
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Daarmee dreigt een potentiële instabiliteit van de knooppuntfunctie van Schiphol. 
Waren in het verleden  luchtvaartpolitieke restricties medebepalend voor het 
behoud van de knooppuntfunctie, met de fusie is dat minder het geval. Immers, 
eerder was de KLM gebonden aan Schiphol, en nu ontstaat een keuze tussen twee 
hubs. Die instabiliteit kan overigens worden versterkt met de mogelijke komst 
van een Open Aviation Area (zie later). 
  
Om dat gevaar althans voor een aantal jaren af te wenden, zijn door de Staat de 
zogenaamde “staatsgaranties” afgedwongen. De Nederlandse staat heeft bij de 
fusie bedongen dat gedurende de eerste vijf jaar (eindigend in 2009) 42 
sleutelbestemmingen voor het passagiersvervoer door de fusieonderneming vanaf 
Schiphol bediend moeten blijven. Daarnaast is in meer algemene termen ook 
overeengekomen dat tot 2012 Parijs Charles de Gaulle en Amsterdam Schiphol 
een ‘gelijkwaardige hubontwikkeling’ dienen te vertonen, zowel in het 
passagiers- als vrachtvervoer. 
 
In SkyTeam-verband zijn niet alleen de hubs Charles de Gaulle en Amsterdam 
van belang, tevens zijn er andere Europese alliantiepartners en dus hubs. Zo kan 
de rol van de Italiaanse hubs Milaan Malpensa en Rome Fiumicino van belang 
zijn en zelfs die van Czech Airlines in Praag. Wat betreft Italië, zijn er 
complicaties, die de bedreiging voor Schiphol wellicht op een lager plan brengen. 
Hoewel Milaan de ideale hub is, is Alitalia van oudsher een Romeinse 
maatschappij, wat een economisch optimale allocatie voorlopig nog even buiten 
beeld houdt.  
 
Figuur 5.4 geeft een indruk van de bijdrage van de verschillende bestemmingen 
aan de knooppuntfunctie van Parijs Charles de Gaulle en Schiphol in het begin 
van 2006. De omvang van de stippen geeft het aantal connecties aan dat vanuit de 
betreffende bestemmingen via Parijs of Amsterdam kan worden gemaakt. Daarbij 
valt op dat de bijdrage van bestemmingen buiten Europa aan de knooppuntfunctie 
in Parijs groter is dan op Schiphol. Verder valt op dat beide hubs voor sommige 
regio’s complementair zijn. Via Parijs wordt veel vervoer uit West-Afrika 
aangetrokken, terwijl via Schiphol de aantrekking uit Oost-Afrika wat sterker is. 
 
Nog beter zichtbaar is de complementariteit voor de Europese regio’s. Via Parijs 
wordt veel vervoer aangetrokken uit het Zuidoosten van Europa, vooral Frankrijk 
en Italië, terwijl via Schiphol relatief veel uit Noordwest Europa, vooral Engeland 
wordt aangetrokken.  
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Figuur 5.4: Connecties vanuit verschillende bestemmingen via Parijs Charles 
de Gaulle en Amsterdam Schiphol. 

Parijs Charles de Gaulle Amsterdam Schiphol

 
Onder veranderende marktomstandigheden en met name na het aflopen van de 
staatsgaranties heeft de fusieonderneming uiteraard de handen vrij om verdere 
rationalisaties in het netwerk op beide hubs door te voeren. Dan gaan vooral 
marktfactoren spelen. De relatieve omvang van de lokale vraag rond beide hubs is 
een van die factoren, die Schiphol op achterstand zou kunnen zetten ten opzichte 
van Parijs. Nu is KLM door de luchtvaartpolitieke akkoorden nog aan Schiphol 
gebonden, maar door de voortgaande marktliberalisatie zal dat steeds minder 
worden. Als de band tussen KLM en Schiphol steeds losser wordt, kan Schiphol 
degraderen tor een secundaire hub in het Air France/KLM netwerk. Dat kan tot 
op zekere hoogte gecompenseerd worden door een andere factor, namelijk een 
grotere aantrekkelijkheid van de hub in termen van kosten en kwaliteit. Voor de 
binding van Air France/KLM aan Schiphol zijn dus enerzijds de visit costs van 
belang en anderzijds de luchthavenkwaliteit. Maar evenzeer is 
luchthavencapaciteit van belang. Op de capaciteit wordt in de volgende paragraaf 
ingegaan. 
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Capaciteitsgrenzen Schiphol worden genaderd 
 
Geluidscapaciteit en grenzen infasering nieuwe vliegtuigen bereikt  
Op Schiphol worden de capaciteitsgrenzen snel genaderd. Terwijl nu al sprake is 
van overschrijdingen in bepaalde handhavingspunten, zal de grens van de 
geluidscapaciteit vermoedelijk binnen enkele jaren zijn bereikt. Omdat het bij 
Schiphol specifiek om geluidscapaciteit gaat en niet zozeer om fysieke 
baancapaciteit, kan de veranderende vlootsamenstelling nog enige soelaas bieden. 
Maar ook kan worden geconstateerd dat de grenzen van de infasering van nieuwe 
vliegtuigen voorlopig zijn bereikt. Tot 2020 zal vermoedelijk op dat punt geen 
nieuwe technologie ter beschikking komen. Wel kan de uitfasering van lawaaiige 
vliegtuigen nog leiden tot een toename van de geluidscapaciteit, ook op korte 
termijn. Maar alom is de verwachting dat op korte termijn deze compensatie 
onvoldoende is om de marktgroei bij te houden, zodat binnen enkele jaren de 
capaciteit van Schiphol is bereikt. 
 
Daarmee schaart Schiphol zich in het rijtje van grote luchthavens, die nu al met 
capaciteitsproblemen kampen: Heathrow en Frankfurt. Maar ook kan worden 
geconstateerd dat op beide laatstgenoemde luchthavens al sprake is van 
selectiviteitsbeleid om deze problemen het hoofd te bieden. Immers op beide 
luchthavens worden inmiddels geen low cost carriers meer geaccommodeerd, 
maar deze zijn elders (resp. Luton, Stansted en Hahn) gehuisvest. Voor Schiphol 
is de situatie wezenlijk anders. Niet alleen is (in tegenstelling tot Engeland en 
Duitsland) in Nederland nauwelijks nog reservecapaciteit beschikbaar17, ook 
Schiphol zelf hanteert nog steeds het oude “volumebeleid”, waarbij ook de low 
cost carriers nog steeds welkom zijn.  
 
De luchthaven en luchtverkeersleiding maken ook eigen keuzes die 
bewerkstelligen dat de geluidsgrenzen relatief snel bereikt worden. Voorbeelden 
zijn: het sterk opvoeren van nachtvluchten in de afgelopen drie jaar—20 duizend 
nachtvluchten staat gelijk aan 200 duizend vluchten overdag—, vliegverkeer niet 
bundelen omdat dit capaciteit kost en het relatief lawaaiige vracht- (zie hieronder) 
en low cost-segment aantrekken.  
 
Vrachtvervoer doet een onevenredig beroep op de milieucapaciteit van Schiphol 
Een ander aandachtspunt in dat verband is de accommodatie van vracht. Hoewel 
vracht een wezenlijk onderdeel is van de beschreven mainportfunctie, doet het 
vrachtvervoer een onevenredig beroep op de milieucapaciteit van Schiphol. Van 
alle vliegbewegingen maakte in 2005 het vrachtverkeer 4% uit, maar deze 
vrachtvluchten vormden wel 25% van de geluidsproductie. Voor vrachtvervoer 
worden relatief veel oudere vliegtuigen met slechtere geluidskarakteristieken 
ingezet en verder vindt daarvan relatief veel verkeer in de nacht plaats. Omdat 
naar verwachting vracht sneller groeit dan passagiers en bovendien steeds meer 
                                                        
17 Over wat betreft de beschikbaarheid van reservecapaciteit verschillen de meningen. In 
het RBML-traject (decentralisatie regionale luchthavens) zijn studies gedaan naar de 
geluidscapaciteit van andere luchthavens in Nederland. Daaruit bleek dat—met 
uitzondering van Rotterdam—op andere regionale luchthavens nog voldoende capaciteit 
is. Deze luchthavens zullen pas na 2015 tegen de geluidsgrenzen aanlopen. In die 
conclusie is rekening gehouden met de groei op die luchthavens en is ook uitgegaan van de 
huidige technologie zonder verbeteringen—dus conservatief gerekend. De plannen die 
Lelystad airport in mei 2007 presenteert over een vergaande groei zijn hier een uitdrukking 
van.  
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vracht in vrachtvliegtuigen zal worden vervoerd, zal dat probleem vermoedelijk 
alleen maar groter worden. 
 
Daarmee kunnen de naderende capaciteitsgrenzen op Schiphol op langere termijn 
wel eens een grotere bedreiging voor de knooppuntfunctie zijn dan die op 
Heathrow en Frankfurt. Enerzijds door de ontbrekende reservecapaciteit elders in 
Nederland, waardoor de mogelijkheden tot selectiviteitsbeleid worden beperkt, 
anderzijds door het beleid van Schiphol zelf.  
 
Eenzijdige heffingen doen afbreuk aan ‘ level playing field’ 
Heffingen, die op het Schipholverkeer worden opgelegd, maar niet op 
concurrerende luchthavens18, doen niet alleen afbreuk aan het zogenaamde “level 
playing field”, maar vormen een potentiële dreiging voor de knooppuntfunctie. 
Enerzijds zal de toch al kleine lokale markt in de perifere regio’s verder worden 
afgekalfd, waardoor Schiphol nog sterker dan voorheen op het transferverkeer 
moet leunen om de netwerkkwaliteit intact te houden. De daarmee 
samenhangende inherente kwetsbaarheid wordt daarmee verder versterkt.  
 
Verder leiden eenzijdige heffingen tot een toename van de visit costs op 
Schiphol, waardoor de relatieve aantrekkelijkheid van Charles de Gaulle vis-à-vis 
Schiphol gunstiger wordt. De eerder geconstateerde verleiding van Air 
France/KLM om Parijs als primaire hub te kiezen wordt daarmee groter. 
 
Mededingingsbelang versus netwerkbelang 
Tot op heden heeft in het Nederlandse luchtvaartpolitieke beleid het 
netwerkbelang een centrale rol gespeeld, soms ten koste van het 
mededingingsbelang. Geconstateerd is dat er op dit punt steeds een sterke 
bestuurlijke coördinerende basis is geweest, de eerdergenoemde ‘Gouden 
Driehoek’. In gevallen waarbij het mededingingsbelang ondergeschikt was aan 
het netwerkbelang, kon dat ten koste gaan van de concurrentiegraad op 
individuele routes. 
 
Daarbij moest vaak tussen twee kwaden worden gekozen. Reeds is geconstateerd 
dat het draagvlak van het KLM-netwerk in principe zwak is. De lokale markt is 
onvoldoende groot en de routes kunnen alleen met een substantieel aandeel 
transfer, met inherent lagere opbrengsten in de lucht worden gehouden. Daarbij 
komt nog dat op vele intercontinentale routes de KLM de enige maatschappij is 
die directe verbindingen onderhoudt. Zouden mededingingsaspecten de hoofdrol 
gaan spelen, en slots (of rechten) worden toegekend aan een concurrerende 
maatschappij, dan zou het draagvlak onder die route verder verzwakken.  
 

                                                        
18 Overigens moet geconstateerd worden dat andere internationale luchthavens ook steeds 
meer afspraken maken over het toepassen van financiële instrumenten. Het MNP (2005) 
wijst erop dat bijvoorbeeld op Charles de Gaulle meer differentiatie zit in de heffingen 
teneinde lawaaiig verkeer te weren. Ook op Europees niveau zijn er ontwikkelingen met 
betrekking tot het toepassen van financiële instrumenten en de invoering van 
emissiehandel door de luchtvaart. Ook kan worden gewezen op de tarieven die de 
luchtverkeersleiding berekent voor het verlenen van diensten voor het vliegverkeer dat 
Schiphol niet aandoet. Deze tarieven liggen volgens het Ministerie van VROM lager dan 
in de omringende landen—met effecten op de capaciteit van het luchtruim. 
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‘Brussel’ betekent een potentiële aantasting ‘Gouden Driehoek’ 
De toenemende competentie van de Europese Commissie kan ertoe leiden dat bij 
de beoordeling van allianties of fusies/overnames mededingingsaspecten een 
grotere rol gaan spelen. De Commissie kijkt vooral naar concurrentieaspecten op 
individuele routes. Daarmee komt het nationale beleid van de ‘Gouden Driehoek’ 
om de netwerkkwaliteit te borgen onder druk en daarmee de knooppuntfunctie. 
 
Effecten van de Open Aviation Area 
Een daarmee samenhangende ontwikkeling is het op handen zijn van de 
zogenaamde “Open Aviation Area” (OAA)19, in wezen een vrijhandelszone voor 
luchtvaart tussen de EU en de VS. Hoewel het verdrag niet op alle punten een 
volledige vrijheid geeft, zijn er twee grote verschillen met de bestaande situatie. 
Die is dat alle EU-landen (het Verenigd Koninkrijk uitgezonderd) thans een open 
skies verdrag hebben met de VS.  
 
Het eerste verschil betreft het vervangen van de nationaliteitsclausule door een 
EU-gemeenschapsclausule, waarmee de weg naar een verdere consolidatie binnen 
de Europese luchtvaart verder wordt geopend. Een meerderheidsbelang van 
Europese maatschappijen in Amerikaanse is echter niet voorzien, zodat de 
samenwerkingsvorm tussen Amerikaanse en Europese maatschappijen beperkt 
zal blijven tot allianties.  
 
Een andere doorbraak is het recht van elke EU-luchtvaartmaatschappij om vanaf 
elke EU-luchthaven naar de VS te vliegen (bijvoorbeeld British Airways mag dan 
vanaf Schiphol naar de VS vliegen). Daarmee komt de traditionele binding tussen 
nationale maatschappijen en hun nationale hubs verder onder druk te staan. De 
uiteindelijke uitkomst is met grote onzekerheidsmarges omgeven. Wel kunnen 
luchthavens met veel capaciteit zonder een sterke home carrier mét een sterke 
lokale markt (bijvoorbeeld Brussel)  aantrekkelijk worden voor 
luchtvaartmaatschappijen met een beperkte capaciteit in eigen huis (Lufthansa, 
maar ook British Airways). Zou Brussel inderdaad een sterker transatlantisch 
netwerk krijgen, dan zou dat op termijn een directe bedreiging van de 
knooppuntfunctie van Schiphol kunnen betekenen. Gezien de nabijheid van 
Zaventem, dat vanaf 2011 bovendien een directe HSL-aansluiting gaat krijgen 
met Nederland, kan deze dreiging aanzienlijk zijn. 
 
Opkomst luchtvaartmaatschappijen Midden Oosten en luchthaven Dubai 
Een actueel thema is de opkomst van luchtvaartmaatschappijen in het Midden 
Oosten. Emirates in Dubai is daarvan het meest uitgesproken voorbeeld, maar 
ook Qatar Airways in Doha en Etihad in Bahrain zijn belangrijke nieuwe spelers 
op de markt. Emirates heeft 43 superjumbo’s A380 besteld en Qatar Airways 15. 
Ook wordt de capaciteit van de bestaande luchthaven van Dubai verdubbeld van 
20 tot 40 miljoen passagiers om daarna alsnog te worden vervangen door een 
nieuwe luchthaven voor 100 miljoen passagiers per jaar. Daarmee creëren deze 
maatschappijen aantrekkelijke overstappunten op de routes tussen Zuidoost Azië 
enerzijds en Europa en de Oostkust van de VS anderzijds. Voorts moet het 
ontbreken van een level playing field in Dubai worden genoemd door verkapte 
staatsteun. Tegelijkertijd moet hierbij worden gewezen op het feit dat de meeste 
                                                        
19  Inmiddels is de OAA een feit: op 22 maart 2007 is deze overeengekomen en vanaf 
maart 2008 wordt deze van kracht, er vanuit gaande dat de VS, na de EU, akkoord gaat 
met het verdrag. 
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Europese hubs, inclusief Schiphol, eveneens in een sterk gereguleerde omgeving 
hun huidige positie hebben opgebouwd. Wel geldt dat in het geval van Schiphol 
geen sprake is geweest van financiële staatsteun. 
 
Weliswaar ondervinden deze knooppunten concurrentie van de non-stop vluchten 
van de Europese en Aziatische carriers tussen Europa en Zuidoost Azië. Maar 
Emirates’ strategie om in Europa zoveel mogelijk secundaire en regionale 
luchthavens op haar hub aan te sluiten zal ongetwijfeld de Europese hub carriers 
indirect raken. Vooral Lufthansa en Air France/KLM zijn van de vier grootste 
carriers in Europa het gevoeligst hiervoor. Daarbij komt dat de transferpassagiers 
van de KLM op Schiphol met bestemming Zuidoost Azië voor een belangrijk 
deel ook van die secundaire luchthavens als Birmingham, Manchester, Dublin, 
Glasgow, Hamburg komen, precies de luchthavens waarop ook Emirates het oog 
heeft laten vallen. Straks kan de reiziger uit Glasgow dus kiezen voor een KLM-
vlucht met een overstap op Schiphol of een Emirates vlucht met een overstap in 
Dubai. Dat raakt dus ook een deel van de transfermarkt van KLM en daarmee de 
knooppuntfunctie van Schiphol. 
 
Vlootopbouw en aanleg luchthavencapaciteit met verkapte staatssteun 
Behoort dit fenomeen nog tot de gewone marktontwikkelingen en is Emirates 
alleen maar de zoveelste nieuwe speler op een markt waar er al velen zijn 
voorgegaan, hier is nog een ander, wellicht meer bedreigend aspect. Dat is dat 
Emirates haar vloot opbouwt met verkapte staatssteun. Evenzeer wordt zo de 
nieuwe luchthavencapaciteit aangelegd. Daarmee is op deze routes geen sprake 
meer van een level playing field, waardoor de knooppuntfunctie extra onder druk 
kan komen te staan. 
 
Vracht: Achterblijvende vrachtgroei heeft gevolgen voor rentabiliteit ICA 
passagiersnetwerk 
In de afgelopen jaren is de groei van het luchtvrachtvolume achtergebleven bij 
die van concurrerende buitenlandse mainports als Frankfurt en Parijs. Dit kan op 
termijn negatieve gevolgen hebben voor de rentabiliteit van het intercontinentale 
(ICA) passagiersnetwerk van en naar Schiphol, omdat deze rentabiliteit van dit 
ICA-netwerk sterk afhankelijk lijkt van de mogelijkheid om vracht mee te nemen.  
 
Vracht: Beperkte mogelijkheden nachtvluchten op Schiphol 
De mogelijkheden van nachtvluchten zijn cruciaal voor de concurrentiepositie 
van Schiphol op de internationale vrachtmarkt. Echter, gezien de geldende 
milieu- en geluidsrestricties lijkt het lastig voor Schiphol om het aantal 
nachtvluchten op vrachtgebied uit te breiden. Omdat ook de andere belangrijke 
vrachtluchthavens in Europa te maken hebben met toenemende restricties op dit 
terrein is het lastig te voorspellen in hoeverre deze bedreiging ook echt gaat 
gelden. 
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Figuur 5.5: Overzicht nachtbeleid grootste Europese vrachtluchthavens. 

 

 
 

Bron: Schiphol Group (2006)  

 

5.2.4 Kansen  voor de knooppuntfunctie van Schiphol (2020) 
 
Generieke kansen voor knooppunten in het algemeen 
 
Hoewel hierboven is gewezen op de bedreigingen die voor knooppunten uitgaan 
van marktgroei, omdat daarmee het draagvlak voor directe verbindingen groter 
wordt, moet hierin ook weer een kans worden gezien. In bijlage 1.3 zal nader 
worden ingegaan op globalisering en voortgaande welvaartsgroei, de opkomst 
van nieuwe (en ook grote) landen, zoals China en India en dergelijke. Vele (en 
ook snel groeiende) markten zijn niet direct met elkaar verbonden en zullen 
binnen afzienbare tijd ook niet worden verbonden. De uitdaging van knooppunten 
in het algemeen is dat zij zich (met hun home carriers) een positie kunnen 
verwerven in die markten, ervan uitgaande dat de luchtvaartpolitieke en 
capaciteitsrandvoorwaarden zijn vervuld.  
 
Specifieke kansen voor het knooppunt Schiphol 
 
Het hub-and-spoke systeem biedt Schiphol ook kansen voor de bediening van 
kleinere Europese luchthavens 
Schiphol is bij uitstek een hub die aan het hierboven beschreven fenomeen van 
hub-bypassing kan ontsnappen en de daarmee samenhangende kansen kan 
benutten. Immers, Schiphol heeft (na Frankfurt) van alle vier mainports de 
meeste routes naar Europese bestemmingen. De toegevoegde waarde ten opzichte 
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van bijvoorbeeld Heathrow is dat Schiphol ook de wat kleinere Europese 
luchthavens bedient. Dat zijn bij uitstek luchthavens die zodanig klein zijn wat 
betreft marktomvang, dat deze binnen afzienbare termijn geen directe 
intercontinentale verbinding zullen krijgen. Dat betekent dat Schiphol veel 
markten bedient die niet gevoelig zijn voor hub-bypassing, en daarin ligt dan ook 
een kans. 
 
Een ander aspect daarvan is dat op dergelijke markten wat hogere opbrengsten 
zijn te realiseren. Immers, er is geen concurrentie met directe verbindingen zodat 
daarmee samenhangende korting niet hoeft te worden verleend. Het is ook 
waarschijnlijk dat er weinig concurrerende hubs zijn, die de betreffende markten 
bedienen, zodat in dergelijke markten door de betreffende hub-carrier nog 
winsten te realiseren zijn, voortvloeiend uit het feit dat de carrier dergelijke 
markten als eerste bediende (‘first-mover winsten’)—of is overgebleven na een 
concurrentiestrijd. Het gaat hier weliswaar om de kleinere markten, maar 
anderzijds zijn het er veel en er zijn relatief hoge opbrengsten te realiseren. 
 
Het benutten van dergelijke kansen staat of valt echter met de beschikbare fysieke 
baancapaciteit. Immers binnen korte tijdsintervallen moeten veel kleine Europese 
markten kunnen worden bediend, waardoor binnen een uur veel kleine 
vliegtuigen moeten kunnen aankomen dan wel vertrekken. Ook is Schiphol 
potentieel in de positie om een dergelijke baancapaciteit te kunnen aanbieden. 
Hierop zal in het navolgende worden ingegaan. 
 
Fysieke baancapaciteit: meer bewegingen bij hetzelfde geluid—kans voor 
kleinere vliegtuigen en kleine Europese markten 
Ondanks het feit dat binnen enkele jaren de geluidscapaciteit is bereikt, ligt de 
fysieke capaciteit nog ruim daarboven. Thans kan de fysieke capaciteit op circa 
650 duizend bewegingen worden geschat, zodat de geluidscapaciteit de 
beperkende factor is. Er zijn echter mogelijkheden om de geluidscapaciteit sterker 
op te voeren (met inachtneming van de geldende grenzen) dan thans het geval is. 
Dat betekent dus “meer bewegingen bij hetzelfde geluid”. Een en ander is 
afhankelijk van de wijze waarop de schaarse geluidscapaciteit wordt benut. 
 
In 1998 is besloten om het aantal slots op Schiphol te beperken op basis van de 
declared capacity van de luchthaven. Dit om de geluidbelasting op Schiphol 
binnen de gestelde grenzen te houden. Een slot is het recht om gedurende een 
seizoen (zomer / winter) op een bepaald tijdstip elke week te landen of starten. 
Die capaciteit wordt jaarlijks bepaald aan de hand van indicaties van fysieke- en 
milieucapaciteit. Een onafhankelijke slotcoördinator wijst de slots toe op basis 
van de aanvragen van luchtvaartmaatschappijen. De criteria die daarvoor worden 
gebruikt zijn gebaseerd op het IATA-principe van grand-father rights: indien in 
het vorige seizoen over slots werd beschikt, zijn ook voor het komende seizoen 
dezelfde slots beschikbaar. Hoewel het aantal beschikbare slots wordt bepaald 
aan de hand van een schatting van de milieucapaciteit is de mate waarin het 
betreffende vliegtuig geluidhinder veroorzaakt geen criterium bij de toewijzing 
van de slots. De gebruikte IATA-criteria zijn met name van toepassing op 
luchthavens met fysieke beperkingen, en daarvan is op Schiphol nu nog geen 
sprake. In theorie zou het zelfs zo kunnen zijn dat de genoemde oude rechten juist 
rusten bij maatschappijen met relatief veel lawaaiige vliegtuigen, waardoor het 
gehanteerde systeem dan een averechtse werking gaat krijgen. 
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Ruimte beschikbaar voor groei knooppuntfunctie in de toekomst door goede 
ruimtelijke inpassing Schiphol 
Het beleid heeft er in belangrijke mate aan bijgedragen dat Schiphol een relatief 
gunstige verhouding kent tussen haar vervoersproductie en het aantal mensen dat 
binnen de geluidscontouren woont en gehinderd wordt door vliegtuiggeluid. Op 
het punt van de vervoersproductie is Schiphol de vierde luchthaven van Europa, 
terwijl de bevolkingsdichtheid van het gebied erg hoog is (ongeveer 1.000 
mensen per vierkante kilometer) en het aantal mensen dat binnen 
geluidscontouren woont het laagst is van de vier hubs Londen, Parijs en Frankfurt 
(Gordijn e.a. 2006 en 2007).  
 
Door de ruimtelijke maatregelen is mainport Schiphol goed ruimtelijk ingepast in 
zijn omgeving. In het ruimtelijke beleid is altijd gezocht naar een goede 
afstemming met andere ruimtevragende functies zoals wonen, werken en 
recreëren. Het in de Schipholwet vastgelegde principe om zo min mogelijk over 
dichtbebouwde stedelijke gebieden te vliegen en het Nota Ruimte-beleid om 
woningbouw onder drukke vliegroutes zo veel mogelijk te vermijden, bieden 
handvatten om deze inpassing ook in de toekomst te kunnen nastreven. In 
vergelijking met luchthavens als Heathrow en Orly, Charles de Gaulle en 
Frankfurt  hebben Schiphol en omgeving op dit vlak een goede uitgangs-—of 
beter nog—ontwikkelingspositie. Een eventuele verdere ontwikkeling op 
Schiphol hoeft daarom niet direct tot grootschalige hindersituaties te leiden, al 
hoewel er ook geen “quick wins” mogelijk zijn.  
 
Verschuiving lawaaiige naar stille vliegtuigen 
In de evaluatie van de Luchtvaartwet (2006) is dat eveneens gesignaleerd en zijn 
tevens aanbevelingen gedaan om het gebruik van Schiphol verder te 
optimaliseren: niet zozeer het totaal aantal bewegingen beperken, maar juist een 
verschuiving op gang brengen van lawaaiige naar stille vliegtuigen. Onderkend is 
dat in alle grootteklassen (van klein tot groot) op dit moment al stille vliegtuigen 
beschikbaar zijn. Een voorbeeld moge dit illustreren. Thans wordt op Schiphol 
door sommige maatschappijen nog steeds de DC-10 ingezet. Inmiddels heeft dit 
type al in de 90’er jaren een opvolger gehad: de MD-11, die aanzienlijk beter 
presteerde op het punt van geluidemissie. Recent is opnieuw een opvolger 
beschikbaar in die klasse: de Boeing-777 (Triple-seven). Niettemin doet de DC-
10 nog steeds Schiphol aan en doet dan ook een aanzienlijk beslag op de 
geluidscapaciteit. Zou een substitutie naar die nieuwere types op gang worden 
gebracht dan zouden daarmee tevens meer vliegtuigbewegingen binnen de 
geluidsgrenzen te accommoderen zijn. Geconstateerd is dat het huidige systeem 
echter geen prikkels bevat om deze substitutie op gang te brengen. 
 
Bij deze evaluatie zijn aanbevelingen gedaan om financiële prikkels aan te 
brengen: heffingen voor lawaaiige vliegtuigen en eventueel zelfs kortingen voor 
stille vliegtuigen. Een budgetneutraal systeem zou de voorkeur verdienen, omdat 
dan per saldo geen geld aan het luchtvaartsysteem wordt onttrokken. Zowel de 
overheid als de luchthaven zouden een rol kunnen hebben in het aanleggen van 
dergelijke prikkels. Sinds een aantal jaren werkt de luchthaven overigens al met 
enige differentiatie in de landingsgelden: toeslagen voor lawaaiige vliegtuigen en 
korting voor stille. Bovendien is enige differentiatie aangebracht naar dag en 
nacht. De genoemde differentiatie is echter nog onvoldoende om de 
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geluidscapaciteit in de komende tien jaar op een niveau te brengen dat zelfs de 
hoge groeiscenario’s kunnen worden geaccommodeerd. 
 
Op basis van de huidige vlootsamenstelling is een maximaal aantal bewegingen 
op Schiphol in 2012 mogelijk van 470 à 490 duizend, te weinig om een hoog 
groeiscenario te realiseren. De mate van differentiatie bepaalt echter het tempo 
waarin de geluidscapaciteit omhoog gaat. Zou men echter een sterkere 
vervanging op gang brengen dan alleen de autonome vlootvervanging, dan loopt 
de geluidscapaciteit navenant op, onder bepaalde aannames zelfs tot 550 à 600 
duizend. Daarmee kan de bovengenoemde bedreiging, tekort schietende 
capaciteit, worden omgezet in een kans: een capaciteit van Schiphol van 600 
duizend, ruim boven die van de concurrerende mainports waardoor het moment 
dat de capaciteitsgrenzen in zicht komen ver in de toekomst ligt. 
 
Het benutten van die kans staat of valt met de noodzakelijke koerswijziging van 
luchthavenbeheerder Schiphol. Het nog steeds gekoesterde volumebeleid zal 
ofwel moeten worden vervangen door selectiviteit, vooral als het gaat om 
lawaaiige vliegtuigen in de nacht of nachtrand ofwel zal aanvullende 
luchthavencapaciteit in Nederland moeten worden gevonden. 
 
Aanvullende luchthavencapaciteit in Nederland 
In tegenstelling tot omliggende landen beschikt Nederland nauwelijks over 
reservecapaciteit. Toch zijn er de regionale luchthavens Rotterdam, Eindhoven en 
Maastricht die op beperkte schaal geregelde en chartervluchten aanbieden. De 
capaciteit van deze luchthavens is echter beperkt. In alle drie gevallen is—
evenals Schiphol—ook hier de geluidscapaciteit die de beperkende factor is. Zou 
dat niet het geval zijn, dan zouden op deze luchthavens veel meer bewegingen 
mogelijk zijn. Weliswaar is de baanlengte onvoldoende voor intercontinentaal 
verkeer, maar ook voor het intra-Europees verkeer zouden deze luchthavens 
aanzienlijk soelaas kunnen bieden, indien zij soortgelijke functies zouden 
vervullen, als thans het geval is voor Luton, Stansted, City en Gatwick in Londen, 
Orly en Beauvais in en bij Parijs of Hahn bij Frankfurt. Soortgelijke 
overwegingen spelen bij Lelystad, maar daarvoor is een baanverlenging 
noodzakelijk. 
 
Om bovengenoemde reden is echter deze kans niet benut. Om die reden is een 
eventueel capaciteitstekort op Schiphol een grotere bedreiging dan de beschreven 
capaciteitstekorten op Heathrow en Frankfurt, die beide wél gebruik maken van 
aanvullende luchthavencapaciteit in hub regio’s.  
 
Vracht: vooral groei in full freighter segment, deze hebben voorkeur voor 
Schiphol  
Zoals reeds eerder vermeld verwacht Schiphol de groei vooral in full freighters, 
en het marktaandeel van full freighters is op Schiphol al relatief hoog. 
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6 Bouwsteen 4:  
SWOT-analyse van de vestigingsplaatsfunctie 
van Schiphol  

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk komen de huidige sterke en zwakke punten van de 
vestigingsplaatsfunctie van Schiphol en de toekomstige kansen en bedreigingen 
die op die vestigingsplaatsfunctie afkomen aan de orde, op basis van een SWOT-
analyse. De SWOT-analyse is het resultaat van twee onderzoeksactiviteiten. 
Allereerst is een hoeveelheid desk research uitgevoerd waarin 
achtergrondinformatie is verzameld om in staat te zijn een evenwichtig beeld te 
geven van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Naast specifieke informatie 
door de opdrachtgever omschreven, zijn de resultaten van de in hoofdstuk 2 
gerapporteerde issue analyse een belangrijke input geweest voor de desk research. 
Ten tweede is een SWOT-workshop uitgevoerd samen met enkele 
sleutelinformanten betreffende de vestigingsplaatsfunctie. De resultaten van deze 
SWOT-workshop zijn een belangrijk uitgangspunt van de in dit hoofdstuk 
beschreven sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. 
  

6.2 SWOT-analyse vestigingsplaatsfunctie mainport Schiphol 

Uitgangspunt van de SWOT-analyse is dat de ontwikkeling van de luchtvaart 
positief is voor de regio en dat de Nederlandse overheid kiest voor een verdere 
ontwikkeling van de mainport. Vanuit een breder perspectief is de luchtvaart 
onderdeel van de globalisering en van de verdere integratie van Europa. 
Luchtvaart draagt bij aan de mobiliteit van het individu; het feit dat luchtvaart een 
luxe goed is, zegt iets over de algemene waardering van luchtvaart. Men reist 
graag de wereld af. Voor het bedrijfsleven geldt dat het markten vergroot. In het 
kort is het kader van de SWOT dus een positieve waardering van luchtvaart en 
brenger van welvaart voor de regio. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat de 
luchtvaart verantwoordelijk is voor aanzienlijke negatieve externe effecten. 
 
In figuur 6.1 staan de belangrijkste sterkten en zwakten van Schiphol op dit 
moment en kansen en bedreigingen die in de toekomst (2020) op Schiphol 
afkomen weergegeven. In de volgende paragrafen gaan wij in detail in op deze 
vier elementen, waarbij wij beginnen met de belangrijkste sterkten van de 
vestigingsplaatsfunctie. 
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Figuur 6.1:  Samenvattende elementen SWOT-analyse Vestigingsplaatsfunctie Schiphol. 

Sterkten (2007) 
 Gunstige sectorstructuur: sterke relatie en 

integratie tussen Amsterdam en Schiphol 
 Luchtvaart is snel groeiende bedrijfstak 
 Bedrijfstak luchtvaart heeft relatief sterk 

voorwaarts effect 
 Kennisintensieve regio 
 Voorwaarden voor internationaal zakendoen 

zijn voor handen in de regio 
 Goed woonmilieu ‘creatieve klasse’  
 Traditionele, sterke band met Azië 
 Voldoende (kantoor)ruimte 
 Meedenkende en meewerkende overheid 

(‘Gouden Driehoek’)  
 Relatie zee- en luchthaven 
 Efficiënt logistiek cluster 
 Schiphol heeft nog fysieke ruimte om te 

groeien 
 Externe bereikbaarheid  

Zwakten (2007) 
 Krapte op de arbeidsmarkt 
 Hoofdkantoren in de logistiek bevinden zich in het 

buitenland 
 Gebrek aan integratie en samenhang en daardoor 

versnippering besluitvorming in ruimtelijke ordening 
 Innovatievermogen logistieke sector 
 Interne bereikbaarheid regio zwak 
 Kwaliteit werklocaties ondermaats 
 Decentrale ligging Schiphol ten opzichte van 

Europese regio’s 
 Europese mentaliteit matcht slecht met eigenzinnig 

optreden Nederland 
 Omvang overheidsinvesteringen blijft achter 
 Geen duidelijke strategie Aziatische markt door 

logistiek cluster 
  ‘Overige vestigingsplaatsfactoren’ zijn niet excellent 
 Bepaalde segmenten woningmarkt 

ondervertegenwoordigd 
 Leefbaarheid onder druk, beleving van vervuiling 

(geluid) 
Kansen (2020) 
 Nieuwe technologie om negatieve effecten van 

het verkeer- en vervoersysteem tegen te gaan 
 Beschikbare ruimte—ruimte beschikbaar voor 

toekomstige groei door goede ruimtelijke 
inpassing Schiphol 

 Ontwikkelen ‘zachte’ factoren: onderwijs, 
regelgeving, veiligheid, arbeidsmarkt 

 Blijvende groei inkomen 
 Voorop durven te lopen bij internaliseren 

negatieve effecten transport 
 Globalisering biedt kansen voor logistiek;  

- snelle groei Aziatische landen 
- richting Europese regio’s/continentale 

distributie 
- richting modulaire/tijdkritische productie 

 Amsterdam aansprekende locatie creatieve 
klasse (“Amsterdam heeft het”) 

 Vracht: Multi-mainport concept Schiphol-
Rotterdam vs. multi-airport concept 
concurrenten.  

Bedreigingen (2020) 
 Invloed Brussel neemt toe ten koste van Den Haag:  

institutioneel concurrentievoordeel aangetast. 
 Gebrek aan absorptievermogen in omgeving Schiphol 

terwijl negatieve effecten zich in de toekomst 
versterken 
- Krapte op de regionale arbeidsmarkt  
- Dichtslibben infrastructuur in de regio 
- Ruimtegebrek voor de woonfunctie/gebrek aan 

woonmilieus gerelateerd aan ‘Metropolitane 
kwaliteit’ 

 Aanbod kantorenmarkt schiet kwalitatief tekort 
 Braindrain 
 Institutionele verstarring en bureaucratische 

complexiteit Randstad  
 Concurrentie alternatieve vestigingslocaties EDC’s 
 ‘Volumestrategie’ heeft veel beperkingen 
 Globalisering versterkt perifere ligging 
  

Bron: SWOT-workshop ‘Vestigingsplaatsfunctie’, 14 februari 2007 
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6.2.1 ‘Sterkten’ vestigingsplaatsfunctie Schiphol (2007) 
Hieronder staan de belangrijkste sterkten van de vestigingsplaatsfunctie van 
Schiphol gepresenteerd.  
 
Gunstige sectorstructuur: sterke relatie en integratie tussen Amsterdam en 
Schiphol 
De gunstige sectorstructuur en de sterke relatie en integratie tussen de economie 
van Amsterdam en Schiphol wordt ondersteund door de samenhang van de 
luchtvaart met andere bedrijfstakken in de economie van Amsterdam. Luchtvaart 
wordt voornamelijk door die bedrijfstakken verbruikt, die ook sterk in 
Amsterdam zijn geconcentreerd en die van oudsher sterk ontwikkeld zijn in 
Amsterdam, zoals hoofdkantoren, groothandel (transitofunctie van Nederland), 
banken, zakelijke diensten, het hotel- en congreswezen en het toerisme. Ook de 
agrarische sector in Nederland weet van de luchtvaart te profiteren (bloemen), 
maar ook de creatieve industrie en de internethub in Amsterdam.  
 
De sectoren in de regio Amsterdam die sterk voordeel hebben van Schiphol—
transport/communicatie, groothandel, financiële diensten, zakelijke diensten en 
bouw—maakten in 1995 55 procent van de regionale economie uit. In 2005 was 
dit 57 procent geworden. In hoofdstuk 4, de paragrafen 4.5-4.7 wordt overigens 
uitgebreid op de sectorale samenstelling van de regio ingegaan en is een 
verkennende vergelijking ondernomen met andere ‘luchtvaartregio’s’.  
 
Daarnaast bezit de regio Amsterdam veel inwoners die internationaal 
georiënteerd zijn; die hetzij voor werk, hetzij om persoonlijke redenen veel van 
luchtvaart gebruik maken. Inwoners van Amsterdam geven gemiddeld het meeste 
uit aan luchtvaart—een raming geeft 1,9 procent van het inkomen (zie figuur 3.6 
in hoofdstuk 3), het hoogste van Nederland.  
 
In tabel 6.1 is de sectorstructuur en het economische profiel van de regio Groot-
Amsterdam weergegeven. De structuur wijkt in 2000 duidelijk af van die van 
Nederland. Er is in Groot-Amsterdam minder werkgelegenheid in de industrie—
in Nederland werkt 12 procent van de werkzame personen in de industrie, in 
Amsterdam is dat 6 procent. Ook werken in Groot Amsterdam relatief half zoveel 
mensen in de bouw. In handel & reparatie werken in Groot Amsterdam 
procentueel iets minder mensen, in de horeca juist een procentje meer. Het 
toerisme in combinatie met het cultuuraanbod in Groot Amsterdam zien we hier 
terug. Transport en communicatie is in Groot Amsterdam bijna twee keer zo ruim 
vertegenwoordigd in vergelijking met Nederland als geheel. Banken en 
verzekeringen vormen relatief gezien de grootste uitschieter in Groot Amsterdam; 
deze sector is meer dan twee maal zo sterk vertegenwoordigd. ‘Overige 
diensten/zakelijke diensten’  zijn in Groot Amsterdam ook 
oververtegenwoordigd. Gezondheid en welzijn zijn er wat minder sterk aanwezig. 
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Tabel 6.1: Het economisch profiel van Groot Amsterdam nu (2000) en in de 
toekomst (2020 Transatlantic Market Scenario) o.b.v. werkgelegenheid. 

Sectoren Amsterdam Nederland 
 2000 2020 2000 2020 
 % 
Land- en tuinbouw 1 1 3 2 
Delfstoffenwinning 0 0 0 0 
Industrie 6 5 12 10 
Openbaar nut 0 0 0 0 
Bouwnijverheid 3 3 6 5 
Handel en reparatie 15 17 17 19 
Horeca 5 5 4 4 
Transport en communicatie 11 10 6 6 
Banken en verzekeringen 8 8 3 4 
Overig dvl/verhuur og 29 27 23 21 
Openbaar bestuur 5 5 6 6 
Onderwijs 4 5 5 6 
Gezondheid/welzijnszorg 10 12 13 15 
Cultuur en recreatie 3 3 2 2 
 100 100 100 100 
Bron: TNO o.b.v. CPB/CBS 
 
De conclusie is dat Groot Amsterdam een oververtegenwoordiging kent van de 
sectoren transport & communicatie, banken & verzekeringen en zakelijke 
diensten. Dit economisch profiel zal voor 2020 met de groeicijfers in het 
Transatlantic Marketscenario (tabel 6.1) niet veel wijzigen. Handel en reparatie 
en gezondheid/ welzijnszorg zijn activiteiten die nog relatief winnen, regionaal 
maar ook nationaal. Ook neemt de industrie qua werkgelegenheid verder aan 
belang af. De verklaring van deze sectorale ontwikkeling ligt bij de divergerende 
productiviteitsontwikkeling van industrie en diensten. 
 
In hoofdstuk 4 is de groei in het aantal werkzame personen in Groot Amsterdam 
en de Noordvleugel in de periode 1995-2005 weergegeven. Daaruit bleek een 
relatief sterke toename van sectoren die sterk voordeel hebben van Amsterdam, 
zoals ‘zakelijke diensten’ en ‘banken & verzekeringen’ (tabel 4.16).  
 
Dit groeipad brengt als dilemma naar voren dat de sectorstructuur van 
Amsterdam steeds sterker gerelateerd is aan, en verweven met, het gebruik van 
Schiphol. Er is, met andere woorden, sprake van een ontwikkeling die in de 
ruimtelijke economie wordt aangeduid met ‘padafhankelijkheid’. Dit maakt dat 
de economie van Amsterdam kwetsbaarder wordt voor eventuele significante 
ontwikkelingen van Schiphol, zoals het verliezen van de hubstatus.  
 
Luchtvaart is snel groeiende bedrijfstak 
Een primaire sterkte is dat de luchtvaart een snel groeiende bedrijfstak is: 4,2 
procent gemiddelde groei in toegevoegde waarde per jaar over de jaren 1995-
2004 tegen 2,3 procent voor Nederland als geheel (zie hoofdstuk 4, tabel 4.1). 
Bovendien heeft Nederland een comparatief voordeel in de luchtvaart. Het 
aandeel export van de luchtvaart is met 64 procent groot en de groei van de 
export is met 8.7 procent gemiddeld per jaar veel hoger dan de Nederlandse 
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export als geheel, waar slechts een groei van 2,7 procent gemiddeld per jaar werd 
gerealiseerd over de jaren 1995-2004 (tabel 4.2 in hoofdstuk 4). Uitgedrukt in 
werkgelegenheid vertoont de sector luchtvaart overigens een groei vergelijkbaar 
met de rest van de Nederlandse economie; 2,2 versus 2,1 procent gemiddeld per 
jaar in de periode 1996-2004 (tabel 4.3). 
 
De sector ondergaat een gunstige herstructurering onder invloed van de 
liberalisering. Verdere concentratie in de markt en schaalvergroting hebben 
positieve effecten op de bedrijfstak (zie hoofdstuk 5).  
 
Een belangrijk kenmerk is dat economische groei in de wereld gepaard gaat met 
een steeds sterkere inzet van luchtvaart, vergelijkbaar met de inzet van de 
container. De vraag naar luchtvaart is een structureel kenmerk van globalisering. 
Dit raakt aan een volgend dilemma; als de wereldeconomie steeds 
luchtvaartintensiever wordt is dit een systeemkenmerk van economische groei. 
Dit maakt het steeds moeilijker om ons land, met zijn relatief open economie, te 
onttrekken aan een dergelijke dynamische sector—zeker als daarbij sprake is van 
een comparatief voordeel van de luchtvaartsector in ons land. 
 
Bedrijfstak luchtvaart heeft relatief sterk voorwaarts effect 
In hoofdstuk 4 is reeds uitvoerig ingegaan op de omvang van het voorwaartse 
effect van de luchtvaart. De bedrijfstak luchtvaart heeft een relatief sterk 
voorwaarts effect; als de sectorstructuur van de regio Groot Amsterdam of de 
Noordvleugel wordt vergeleken met andere Europese stedelijke regio’s vinden we 
daar aanwijzingen voor. De sectoren transport en communicatie en handel & 
reparatie maken in Groot Amsterdam een groter deel van de regionale economie 
uit (11 respectievelijk 16 procent) dan in Brussel, Stockholm of Londen het geval 
is.  
Dit relatief sterke voorwaartse effect heeft ook veel te maken met de hierboven 
als belangrijkste sterkte genoemde gunstige sectorstructuur—de sterke relatie en 
integratie tussen Amsterdam en Schiphol. 
 
Kennisintensieve regio 
Kennisintensieve werkgelegenheid heeft een positieve relatie met het gebruik van 
luchtvaart. Kenniswerkers zijn actief in internationale netwerken, bezoeken 
conferenties en zijn vaak onderdeel van wereldwijd functionerende 
ondernemingen. De kennisintensieve economie van de mainportregio is een 
belangrijke sterkte—praktisch de helft, 48,6 procent, van de beroepsbevolking 
van Amsterdam is hoogopgeleid. Dit is aanzienlijk hoger dan steden als Londen, 
Parijs of Frankfurt die percentages van respectievelijk 40,1, 39,5 en 24,2 procent 
hoger opgeleide werkzame personen hebben als aandeel in het totaal aantal 
werkzame personen (Manshanden et al, 2006:56). De Randstad als geheel is 
overigens aanmerkelijk minder kennisintensief met een percentage van 33,8 
procent hoger opgeleide werkzame personen.  
 
Voorwaarden voor internationaal zakendoen zijn voorhanden 
Voor het vestigingsplaatsklimaat betekent het dat belangrijke voorwaarden voor 
internationaal zakendoen voorhanden zijn, namelijk internationale netwerken, 
goede internationale zakenbanken, sterke toeleveranciers in het financiële cluster 
en een efficiënt internationaal logistiek cluster.   
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Goed woonmilieu voor ‘creatieve klasse’ 
Amsterdam scoort zeer goed als woonmilieu voor de creatieve klasse. Dit blijkt 
door de sterke concentratie en oververtegenwoordiging van de creatieve industrie 
in Amsterdam. In onderzoek van Rutten et al (2004:5) naar de aard en het belang 
van de creatieve industrie in Amsterdam wordt geconcludeerd dat Amsterdam 
een aantrekkelijk vestigingsmilieu biedt voor creatieve bedrijven. Voor andere 
klassen werknemers schiet Amsterdam als woonmilieu echter tekort zo zal 
hieronder blijken—juist het gebrek aan variëteit van woonmilieus is een zwakte. 
Wat daarmee niet wegneemt dat de stad voor een belangrijke categorie als de op 
dit moment sterk in de belangstelling staande creatieve klasse wel goed scoort. 
 
Traditionele, sterke band met Azië 
Een sterkte die met de groei van de luchtvaart heeft te maken, de globalisering en 
de groei van Azië is dat Nederland traditioneel een sterke band met Azië heeft. 
Hierbij kan verwezen worden naar historische handelsrelaties met Japan en 
dergelijke, maar een duidelijker bewijs is het grote aantal EDC’s vanuit landen 
als Japan en Zuid-Korea die in de beginjaren ’90 in overgrote mate in Nederland 
zijn gevestigd. Voorbeelden zijn de EDC’s van Ricoh, Canon, Nissan die in de 
jaren ’80 zich rond Schiphol hebben gevestigd.  
 
Voldoende (kantoor)ruimte 
Een andere sterkte is de ruimte die in voldoende mate voorhanden is. De 
Amsterdamse kantorenmarkt is ruim genoeg. De leegstand lag in het tweede 
kwartaal van 2006 op 17,1 procent en de gemiddelde huur lag op 325 euro per 
vierkante meter; een relatief laag bedrag. Het gemiddelde voor de Europese Top 
20 lag op 10,1 procent en 413 Euro. Ook aan andersoortige bedrijfsterreinen is 
geen gebrek in de regio. Dit blijkt onder meer uit het overzicht van direct 
uitgeefbare bedrijfslocaties in Amsterdam dat de gemeente Amsterdam (2005) 
uitgeeft, en uit het overzicht aan beschikbare locaties van de Schiphol Area 
Development Company. Daarnaast is een grote hoeveelheid locaties in 
ontwikkeling—in hoofdstuk 3 is reeds ingegaan op de ontwikkeling van 
‘Werkstad A4’. Ter illustratie: de voorraad direct (binnen 1 jaar) uitgeefbare 
bedrijven- en haventerreinen in Amsterdam bedraagt 600 hectare (waarvan 396 
hectare vrij uitgeefbaar en 204 hectare in onderhandeling).  
 
Meedenkende en meewerkende overheid 
Een belangrijke sterkte is een meedenkende en meewerkende overheid en een 
sterke coördinerende basis tussen overheid, KLM en Schiphol—de zogenaamde 
‘Gouden Driehoek’ (zie ook paragraaf 5.3). Deze sterkte was met name in de 
jaren ’90 van groot belang bij de formulering en implementatie van de 
mainportstrategie, gebaseerd op de duidelijke strategische keuze om mainport 
Schiphol de ruimte te geven voor de verdere ontwikkeling.  
 
Relatie zee- en luchthaven 
Voorts is de relatie tussen het vervoersknooppunt en de vestigingsplaats—dat wil 
zeggen dat een deel van het voorwaarts effect dat neerslaat in de sector verkeer en 
vervoer—een sterkte. Uit onderzoek van Buck Consultants International 
(Bleumink, 1995) komt naar voren dat een groot aantal van de EDC’s in de 
directe omgeving van Schiphol als ‘zeehavengeoriënteerd’ is te karakteriseren. 
Hier gaat het om de relatie tussen de Rotterdamse haven als grootste Europese 
containerhaven en het vestigingsmilieu voor EDC’s rond Schiphol—de twee 
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mainports versterken elkaar. Naast Rotterdam als containerhaven is de haven van 
Amsterdam voor deze functie in opmars. Met de komst van de ‘Grand Alliance’ 
naar de Ceres-terminal is het daadwerkelijk mogelijk om maritieme containers in 
de haven van Amsterdam af te handelen voor de nabijgelegen EDC’s.  
 
Efficiënt logistiek cluster 
Het rond Schiphol samengebalde logistieke cluster wordt als efficiënt beoordeeld, 
wat aantrekkelijk is voor de vrachtafhandeling. Eén van de belangrijkste sterkten 
van de Nederlandse logistieke infrastructuur ligt in de kwaliteit van de uitvoering 
van de operaties. De aanwezigheid van sterke luchtvrachtexpediteurs en 
vrachtafhandelingsbedrijven, een goed functionerende douane en een sterk 
netwerk voor luchtvrachttrucking zijn belangrijke succesvoorwaarden.  
 
Schiphol heeft nog fysieke ruimte om te groeien 
In paragraaf 3.2 is het ruimtelijke beleid voor, en in relatie tot, Schiphol, ontleend 
aan de vigerende beleidskaders beschreven. Daaruit blijkt dat het Rijk vast houdt 
aan het uitgangspunt dat Schiphol zich tot 2030 op de huidige locatie verder moet 
kunnen ontwikkelen. Bij de inrichting van de Noordvleugel van de Randstad voor 
andere ruimtevragende functies moet voldoende ruimte worden gelaten voor de 
verdere ontwikkeling van de mainport Schiphol. Voor nadere details wordt 
verwezen naar paragraaf 3.2. In algemene zin kan de beschikbaarheid van fysieke 
ruimte om verder te groeien als een sterkte worden aangemerkt, omdat bij de 
meeste met Schiphol concurrerende luchthavens maar zeer beperkte fysieke 
ruimte beschikbaar is. (Fysieke ruimte moet uiteraard worden onderscheiden van 
milieu- of geluidsruimte). 
 
Externe bereikbaarheid Randstad 
De mainportregio Schiphol ligt op één van de best bereikbare locaties in het 
Nederlandse vervoernetwerk. Midden in de Randstad, met directe aansluitingen 
op autosnel- en spoorwegen (het aantal treinen en treinverbindingen is hoog).  
Er is echter ook wel één en ander te nuanceren bij de sterkte van de externe 
bereikbaarheid. Wanneer congestie wordt meegerekend, daalt het aantal te 
bereiken inwoners en arbeidsplaatsen sterk voor Schiphol en andere locaties in de 
Randstad. In paragraaf 5.2.2 is hier nader op ingegaan. De Randstad als geheel 
kent echter een uitstekende bereikbaarheid. 

6.2.2 ‘Zwakten’ vestigingsplaatsfunctie Schiphol (2007) 
Naast sterkten heeft Schiphol uiteraard ook zwakten. Hieronder bespreken wij 
factoren die als een duidelijke zwakte van de vestigingsplaatsfunctie van 
mainport Schiphol naar voren komen.  
 
Krapte op de arbeidsmarkt 
Krapte op de arbeidsmarkt is een zwakte. Hoewel Schiphol een sterk voorwaarts 
effect heeft, is het risico dat een deel van die effecten niet benut kan worden door 
krapte op de arbeidsmarkt. Nederlandse werknemers hebben keuze en het 
rekruteringsgebied van Schipholwerkers wordt groter. Daardoor ontmoeten 
werkgevers op Schiphol meer concurrentie, wat loonkosten kan opdrijven.  
De OESO (2007:70) wijst op een hoge participatiegraad, maar daarnaast op de 
relatieve ondervertegenwoordiging van diverse groepen in de arbeidsmarkt, zoals 
allochtonen en oudere werknemers. Dat betekent dat de arbeidsmarkt een relatief 
eenzijdige samenstelling kent en dat door de structurele ondervertegenwoordiging 
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van bepaalde segmenten de arbeidsmarkt niet optimaal functioneert. Dit geeft een 
dilemma aan: enerzijds bestaat er krapte op de arbeidsmarkt, anderzijds hebben 
bepaalde groepen een relatief geringe toegang tot de arbeidsmarkt. 
 
Hoofdkantoren in de logistiek bevinden zich in het buitenland 
De hoofdkantoren van belangrijke bedrijven in de logistiek zijn in het buitenland 
gevestigd. Het gebruik van Schiphol wordt aangestuurd vanuit andere steden, 
waarbij met name aan Air France KLM gedacht moet worden en daarnaast 
bijvoorbeeld aan de recente overname van vrachtverwerker Aero Groundservices 
door de Belgische grondafhandelaar Aviapartner.  
 
Op deze ‘zwakte’ kunnen vier nuancerende opmerkingen worden gemaakt.  
 Ten eerste bevonden veel van de hoofdkantoren van spraakmakende 

logistieke ondernemingen die zijn overgegaan in buitenlandse handen zich 
buiten Amsterdam—denk aan Nedlloyd, Frans Maas, Van Gend & Loos of 
ECT.  

 Ten tweede nemen Nederlandse logistieke bedrijven op hun beurt ook 
buitenlandse ondernemingen over, denk aan de overname door—toen nog—
KPN van TNT in 1996.  

 Ten derde betreft het hier hoofdkantoren van geringe omvang—niet te 
vergelijken met de prestigieuze hoofdkantoren van wereldwijd actief zijnde 
financiële instellingen of industriële bedrijven die zich recentelijk in 
Amsterdam hebben gevestigd (Philips, Ahold, Akzo Nobel).  

 De vierde opmerking betreft het argument van hoofdkantoren van 
ondernemingen die zich in ons land bevinden en het strategisch belang 
daarvoor voor de Nederlandse economie. In een zich globaliserende wereld 
zijn zaken als ‘nationaal sentiment’ steeds minder relevant.  

 
In paragraaf 5.4.1 is in detail ingegaan op de bedreigingen voor de 
knooppuntfunctie van de fusie tussen Air France en KLM. 
 
Gebrek aan integratie en samenhang en daardoor versnippering 
besluitvorming in ruimtelijke ordening 
Er is sprake van een gebrek aan integrale visie binnen de gehele overheid. Op 
verschillende bestuursniveaus is iedereen druk bezig, maar opgeteld is dit niet 
meer dan de som der delen en is vaak sprake van inconsistentie.  
 
De huidige uitwerking van het ruimtelijke ordeningsstandpunt van het Rijk op 
regionaal en lokaal niveau is niet efficiënt en evenmin effectief (zie voor details 
paragraaf 1.3). Er ontbreekt een integraal RO-plan, er ontbreekt een duidelijke 
visie op overheidsinvesteringen, het ontbreekt aan samenhangende structuur 
tussen overheden en de besluitvorming op lokaal niveau is traag. Voorts is het 
ruimtegebruik inefficiënt, waarbij wordt gewezen op het gebruik van kostbare 
grond rond Schiphol voor relatief laagwaardige opslagactiviteiten.  
 
Voor wat betreft de zwakke besluitvorming van overheidswege blijkt dat 
Amsterdam uit een internationale vergelijking als slechtste uit de bus komt 
(Barcelona als beste, zie: ING (2007).) Benadrukt worden de bestuurlijke drukte 
en het huidige gebrek aan visie en consensus vanuit het Rijk; dit wordt in de hand 
gewerkt door een bestuursmodel dat geen goede conflictoplossing in zich draagt. 
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Teveel partijen praten daardoor mee—het Nederlandse model van 
conflictoplossing—en dat is de oorzaak van bestuurlijke drukte en versnippering.  
 
Ook in de OESO-review (2007:12-15) wordt ingegaan op de bestuurlijke 
structuur van de Randstad en wordt gewezen op zwakten als: 
- de zwakke rol van provincies ten opzichte van gemeenten, 
- ‘administrative crowdedness’  
- op het niveau van de Randstad wordt teveel gekeken naar bijzondere 

belangen binnen de Randstad in plaats van naar de Randstad als geheel, 
- er is geen heldere organisatie of bewindspersoon verantwoordelijk voor 

de Randstad waardoor met name problemen op het gebied van transport 
onvoldoende worden opgepakt.   

 
Innovatievermogen logistieke sector 
Het innovatievermogen van de logistieke sector is zwak. Enerzijds komt dit door 
de kenmerken van de sector. In de Nota Mobiliteit (2004:11) wordt reeds gesteld 
dat de innovatieprestaties van de meeste mobiliteitssectoren achter blijven bij het 
Nederlandse gemiddelde. De logistieke sector is researchextensief in vergelijking 
met sectoren als de farmacie of de chemie. De AWT (2004) concludeert onder 
andere dat de bedrijven in de logistieke sector in het algemeen een beperkte 
innovatiecapaciteit kennen doordat zij beperkt in omvang zijn, slechts weinig 
hoger opgeleiden in dienst hebben en een sterke operationele gerichtheid kennen. 
De kennistransfer in het logistieke bedrijfsleven is ook beperkt. Ook ten opzichte 
van buitenlandse partijen blijft de Nederlandse logistieke sector relatief achter. 
 
Interne bereikbaarheid regio zwak  
In tegenstelling tot de externe bereikbaarheid van de regio—die juist als een 
sterkte naar voren komt—is de interne bereikbaarheid van de regio zwak. In de 
OESO-review (2007) wordt deze beoordeling van een slechte interne 
bereikbaarheid ondersteund. De OESO stelt dat het wegennetwerk in de Randstad 
in vergelijking met concurrerende regio’s als de Vlaamse Ruit in België en het 
Roergebied een hogere graad van congestie kent. In het rapport wordt de relatief 
slechte situatie in Amsterdam als voorbeeld gebruikt (OESO 2007:53). 
 
Kwaliteit werklocaties ondermaats 
Voldoende (kantoor)ruimte is een sterkte van de vestigingsplaatsfunctie. Maar de 
kwaliteit van de kantorenmarkt en de werklocaties laat te wensen over—zowel 
wat betreft gebouwen en kantoren als werkgebieden. Er vindt geen wisselwerking 
plaats tussen de kwaliteit van de omgeving, het aanbod van voorzieningen en de 
kenmerken van de openbare ruimte. Ook dit is een negatief punt dat de OESO 
(2007:9) in haar review vaststelt. De kantorenmarkt is te eenzijdig van 
samenstelling, mist daarmee variëteit en is van onvoldoende kwaliteit om een 
aantrekkingskracht op buitenlandse bedrijven uit te oefenen. De OESO signaleert 
dat er vooral op prijs wordt geconcurreerd in plaats van op kwaliteit.  
 
Decentrale ligging Schiphol ten opzichte van Europese regio’s 
Een zwakte is dat Nederland en Schiphol weliswaar centraal liggen in Europa, 
maar dat dit niet een unique selling point is. Andere regio’s liggen in het 
luchtvaartnetwerk minstens even gunstig of zelfs gunstiger (namelijk Londen, 
Parijs en het Roergebied.) In het Europese wegennetwerk liggen ook Hamburg en 
Milaan gunstiger. Hoewel de basis van Schiphol de luchtvaart en de logistiek 



2007-D-R0523/A| Maatschappelijk-economische analyse mainport Schiphol 114 
 

 

 

eromheen is, is juist op dat punt Schiphol niet zonder meer nummer 1 in 
Noordwest Europa.  
 
Europese mentaliteit matcht  slecht met eigenzinnig optreden Nederland 
Er is sprake van een spanning tussen de positie van Nederland in het nieuwe 
Europa en de traditionele positie van Nederland in internationaal verband. Het 
‘kleine’ Nederland kon zijn sterke internationale positie juist opbouwen door 
eigenmachtig en onafhankelijk optreden. Deze traditie past slecht bij een centraal 
en continentaal geregeerd Europa. Dit is een zwakte die verder niet in de 
literatuur is tegengekomen. Dit is een factor die raakt aan de discussie over het 
Rijnlandse, of het Angelsaksische versus het Hollandse (Polder)model. 
 
Omvang overheidsinvesteringen blijft achter 
Deze zwakte heeft enerzijds betrekking op de voorzichtige wijze waarop—geleidt 
door de krachtige maar weinig visionaire werkwijze door het CPB—in 
strategische projecten wordt geïnvesteerd. Anderzijds gaat het om het niveau van 
investeringen in infrastructuur door de overheid. Deze investeringen laten op zijn 
hoogst een gelijkblijvend niveau zien in de afgelopen decennia terwijl de private 
sector een zeer sterke groei in logistiek vastgoed en transportmiddelen realiseert. 
In vergelijking met de dynamiek in de private sector is in de publieke sector al 
jaren sprake van onderinvesteringen. 
 
Geen duidelijke strategie voor de Aziatische markt door het logistieke cluster 
Het ontbreken van een duidelijke strategie gericht op het bewerken van de 
Aziatische markt door het logistieke cluster in de regio, is een zwakte. Dit in 
tegenstelling tot begin jaren ’90, toen de ‘Nederland Distributielandstrategie’ een 
zeer krachtig en herkenbare marktaanpak was gericht op een duidelijke 
activiteit—Europese Distributiecentra—en op duidelijke markten. 
 
‘Overige vestigingsplaatsfactoren’ zijn niet excellent 
Hoewel Schiphol zelf qua logistiek uitmunt, zijn vanuit het vestigingsklimaat 
andere, vaak wat minder prominente vestigingsplaatsfactoren niet excellent. Een 
voorbeeld daarvan is dat het voor zelfstandige ondernemers uit het buitenland 
zeer moeilijk is om een bedrijf te starten in Nederland (geldt niet voor grotere 
bedrijven).  
 
Bepaalde segmenten op de woningmarkt zijn ondervertegenwoordigd 
Een belangrijke zwakte is de woningmarkt. Het vestigingsplaatseffect is niet 
alleen gericht op de werkfunctie, maar ook op de bijbehorende woonfunctie. 
Expats die gaan werken vanuit ‘Standort Schiphol’ moeten op gepaste wijze 
wonen; het aanbod op de woningmarkt is niet alleen in kwantitatief opzicht 
ontoereikend (mede in de hand gewerkt door verstoringen op de woningmarkt), 
maar kwalitatief ook. Hiermee wordt de kwaliteit van de woningen zelf, het 
gebrek aan diversiteit in woningen (keuze) en de bijbehorende woonmilieus 
bedoeld. De woningmarkt ondersteunt het vestigingsklimaat niet.  
 
Een zwakte is de keerzijde van de aantrekkelijkheid voor talentvollen en 
creatieven; Amsterdam is voor gezinnen—laat staan gezinnen uit andere 
landen—een weinig vriendelijke stad. Dat wordt versterkt door het overaanbod 
van sociale woningbouw, het ontbreken van segmenten in de woningmarkt, en 
het aspect veiligheid/leefbaarheid.  
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De OESO (2007:9) is hier duidelijk in en signaleert een aanzienlijke mismatch in 
vraag en aanbod op de Nederlandse huizenmarkt zowel op het gebied kwaliteit 
als kwantiteit van de woningvoorraad. Dit is met name het geval in Amsterdam 
waar 60 procent van de woningvoorraad op de lagere inkomensgroepen is gericht, 
terwijl maar 35 procent van de stedelijke bevolking tot deze groep gerekend kan 
worden. De OESO adviseert om de woningvoorraad voor midden en hogere 
inkomens in Amsterdam—en ook Rotterdam—te laten toenemen.  
 
Leefbaarheid onder druk, beleving van vervuiling (geluid) 
De grootste zwakte is de geluidsoverlast—zeker in termen van beleving, zoals in 
hoofdstuk 4 reeds uitvoerig is uiteengezet. Een omvangrijk gebied rondom 
Schiphol wordt ongeschikt bevonden voor woonfuncties; de leefbaarheid staat er 
onder druk. Met betrekking tot leefbaarheid bestaat een verschil tussen fysiek 
meetbare hinder en de beleving van hinder. Als welvaart toeneemt, neemt ook de 
beleving van hinder toe. De waardering en de prijs van stilte en rust nemen toe.  

6.2.3 Kansen vestigingsplaatsfunctie Schiphol (2020) 
Hieronder staan de belangrijkste kansen voor de vestigingsplaatsfunctie van 
Schiphol in de toekomst (2020). 
 
Nieuwe technologie om negatieve effecten van het verkeer- en vervoersysteem 
tegen te gaan  
De inzet van nieuwe technologie om de negatieve effecten van het verkeer- en 
vervoersysteem tegen te gaan—en daarmee het welzijn in de regio te laten 
toenemen—is een belangrijke kans. Daarbij speelt een rol dat door de 
inkomensgroei nog druk komt te liggen op de negatieve externe effecten—deze 
effecten zullen naar verwachting in de toekomst nog minder getolereerd worden. 
Nieuwe technologie kan effecten als geluid, overige vervuiling en ruimtebeslag 
tegengaan. Een veel betere afstemming tussen de infrastructuur in de lucht en het 
bouwen  op de grond levert milieuwinst verder van de luchthaven op—het gaat 
dan om routes en vliegprocedures (glijvluchten) (MNP 2006a). Er moet echter 
gewaarschuwd worden voor een te groot optimisme voor wat betreft de potentie 
van nieuwe technologie. De twee belangrijke begrippen in dit verband zijn:  
(a) onzekerheid—over het daadwerkelijk tot stand komen van nieuwe 

technologische doorbraken—en:  
(b) verzadiging—veel technologie is reeds ver ‘opgerekt’ en verzadigd voor wat 

betreft effecten op geluid of emissies. Alleen door fundamentele doorbraken 
zouden effecten verder kunnen worden beïnvloed, en deze doorbraken zijn, 
zoals gesteld, onzeker. 

 
Beschikbare ruimte 
De ruimte die beschikbaar is tussen A4, A9 en A5 is op de langere termijn een 
grote kans voor Schiphol. Voor wonen is deze grond ongeschikt, en juist 
daardoor zou deze voor bedrijvigheid gebruikt kunnen worden.  
 
Aanvullend kan ook hier—net als bij de knooppuntfunctie—worden aangesloten 
bij de resultaten van het onderzoek van Gordijn e.a. (2007) waarin is gesteld dat 
het beleid er in belangrijke mate aan heeft bijgedragen dat Schiphol een relatief 
gunstige verhouding kent tussen haar vervoersproductie en het aantal mensen dat 
binnen de geluidscontouren woont en gehinderd wordt door vliegtuiggeluid. Op 
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het punt van de vervoersproductie is Schiphol de vierde luchthaven van Europa, 
terwijl de bevolkingsdichtheid van het gebied erg hoog is (ongeveer 1.000 
mensen per vierkante kilometer) en het aantal mensen dat binnen 
geluidscontouren woont het laagst is van de vier hubs Londen, Parijs en Frankfurt 
(Gordijn e.a. 2006 en 2007.)  
 
Ontwikkelen van ‘zachte’ factoren: onderwijs, regelgeving, veiligheid, 
arbeidsmarkt 
Om het vestigingsmilieu voor hoogwaardige dienstverlening te versterken moet 
niet alleen worden geïnvesteerd in ‘harde’ factoren, zoals de fysieke 
infrastructuur, maar ook in zachte, zoals onderwijs, regelgeving, veiligheid en 
arbeidsmarkt. Het zijn juist dergelijke ‘zachte’, vaak moeilijk kopieerbare, maar 
ook niet eenvoudig te ontwikkelen, vestigingsplaatsfactoren die van belang zijn 
om de regio te doen onderscheiden van zijn concurrenten waardoor kansen 
ontstaan. 
 
Blijvende groei inkomens 
Kansen liggen voorts in de blijvende groei van het aantal hoge inkomens in de 
regio Amsterdam, gekoppeld aan de internationale (woon)functie van de 
hoofdstad. Bij de relatie van Schiphol met het vestigingsmilieu moet niet alleen 
gedacht worden aan bedrijven, maar ook aan mensen die primair voor de 
internationale bereikbaarheid en het woonmilieu van de regio Amsterdam kiezen. 
De kansen liggen wat dit betreft bij de woonfunctie in relatie tot leefbaarheid en 
milieu. Om deze kans te benutten moet nadrukkelijk stil worden gestaan bij twee 
belangrijke bedreigingen van Amsterdam als woonmilieu, waarop wij hieronder 
nader ingaan: (a) het ruimtegebrek voor de woonfunctie in de regio en (b) de te 
geringe metropolitane kwaliteit, die zich vooral voordoet op het gebied van 
wonen.  
 
Voorop durven te lopen bij internaliseren negatieve effecten transport 
Voorop durven te lopen in het internaliseren van de negatieve effecten van het 
transport in de regio biedt kansen. Naast de positieve effecten op de leefbaarheid 
is ook sprake van voorbeeldgedrag en van imagowinst door een dergelijke 
strategie van de regio. Uiteraard zijn hier ook risico’s aan verbonden doordat 
bepaalde bedrijven deze internalisering als een druppel zien, die de emmer doet 
overlopen en daardoor uitwijken naar concurrerende locaties. Anderzijds kan een 
dergelijke strategie ook weer bedrijven aantrekken, die juist gevoelig zijn voor 
een dergelijke beleidsstrategie. Daarnaast—en dat wordt in de paragraaf 
hieronder als een bedreiging geconstateerd voor de vestigingsplaatsfunctie—
neemt de invloed van Brussel toe ten koste van de eigen, nationale invulling en is 
het de vraag of een dergelijke strategie van ‘Voorop durven lopen’ mogelijk is. 
 
Globalisering; snelle groei Aziatische landen 
Voor het vestigingsplaatsmilieu is de snelle groei van Aziatische landen een grote 
kans. Nederland heeft vanaf de jaren ‘80 een sterke relatie met Aziatische landen 
ontwikkeld. De vele Europese Distributiecentra van Japanse en Koreaanse 
multinationals in ons land zijn daar een uitdrukking van. Van de verwachte 
voortgaande snelle groei in Aziatische landen kan op drie manieren worden 
geprofiteerd: 
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 allereerst door een volume-effect, doordat de handelsstromen sterk toenemen 
zal er behoefte blijven aan toenemende capaciteit in de logistieke 
infrastructuur (EDC’s, terminals) om deze groei te accommoderen 

 Daarnaast zullen er in een meer volgroeid economisch systeem vanuit Oost 
Europa ook ladingsstromen op gang komen richting Aziatische 
bestemmingen—exportlading vanuit Europa—die goed vanuit Schiphol 
gefaciliteerd kunnen worden. 

 Ten derde zullen concepten als modulaire productie—ook wel aangeduid met 
‘postponed manufacturing’ of ‘merge-in-transit’—in belang toenemen. Juist 
in dergelijke concepten speelt luchtvracht een belangrijke rol.   

 
Amsterdam is een aansprekende locatie voor de creatieve klasse 
Amsterdam heeft voor bepaalde economische activiteiten—in het bijzonder de 
‘creatieve industrie’—een gunstig imago. Ondanks de aangehaalde regelgeving 
met betrekking tot immigratie in ons land, staat Amsterdam nog steeds bekend als 
een open en multifunctionele locatie. Een voorbeeld daarvan is de verhuizing van 
het hoofdkantoor van de jongerenmuziekzender ‘ MTV’ vanuit het dorpse 
Hilversum naar een aansprekende locatie in Amsterdam. Het versterken van 
dergelijke creatieve bedrijvigheid, met doorgaans een krachtige vraag naar 
luchtvaartdienstverlening, is een duidelijke kans voor de mainportregio.   
 
Vracht: Multi-mainport concept Schiphol-Rotterdam vs. multi-airport concept 
concurrenten 
Een bijzondere kans voor Schiphol als vrachtluchthaven is een veel intensievere 
samenwerking met de mainport Rotterdam. De concurrenten Parijs en Frankfurt 
hebben geen zeehaven in de buurt, en door de samenwerking met Rotterdam kan 
Schiphol zich als luchthaven beter onderscheiden. De ratio achter een meer 
intensievere samenwerking tussen Rotterdam en Schiphol is dat beide mainports 
goederen leveren/ontvangen aan Europese Distributie Centra op en rond 
Schiphol. Bij een betere afstemming van bijvoorbeeld douane- en andere controle 
activiteiten wordt het voor bedrijven interessanter zich in Nederland te vestigen.  

Figuur 6.2: Mogelijkheid multi-mainport concept Schiphol-Rotterdam t.o.v. 
multi-airportconcepten concurrerende luchthavens (Verweij, 2006). 
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6.2.4 Bedreigingen vestigingsplaatsfunctie Schiphol (2020) 
 
Invloed Brussel neemt toe ten koste van Den Haag 
Op verschillende gebieden is sprake van een steeds grotere invloed van Europese 
regelgeving, ten koste van de traditionele Haagse invloed. Het ‘institutionele 
concurrentievoordeel’ van de regio wordt daarmee aangetast. Door de 
toegenomen invloed van Brussel wordt het steeds moeilijker voor mainport 
Schiphol om zich te onderscheiden van zijn concurrenten met specifieke wet- en 
regelgeving, bijvoorbeeld op het terrein van douanewetgeving. Een traditioneel 
concurrentievoordeel van Nederland als vestigingsplaats voor de logistieke 
sector—bijvoorbeeld door douane innovaties—neemt daardoor in belang af.   
 
Gebrek aan absorptievermogen in omgeving Schiphol 
Bedreigingen liggen in het gebrek aan absorptievermogen in de omgeving van 
Schiphol in de toekomst, en wel in de arbeidsmarkt, woningmarkt en de regionale 
infrastructuur. Tegelijkertijd, zo blijkt uit hoofdstuk 4, zal de druk op de arbeids- 
en woningmarkt en de regionale infrastructuur—en de daarmee verbonden 
negatieve effecten—in de toekomst verder toenemen. Dit resulteert in belangrijke 
negatieve gevolgen voor de leefbaarheid. Hieronder wordt op een aantal van deze 
onderdelen in detail ingegaan.  
 
Krapte op de regionale  arbeidsmarkt 
Voor de arbeidsmarkt dreigen kraptes—op de langere termijn betekent dat extra 
groei door Schiphol een prijsopdrijvend effect heeft (opwaartse loondruk). Op de 
aard van deze krapte is reeds ingegaan bij de beschrijving van ‘krapte op de 
arbeidsmarkt’ als een van de huidige zwakten. Deze zwakte is daarmee ook op de 
lange termijn een bedreiging, met name uitgaande van demografische 
ontwikkelingen.  
 
Dichtslibben infrastructuur in de regio 
De inkomende pendel van de mainportregio zal de komende jaren fors groeien, en 
de vraag is of de infrastructuur daarop is berekend. Het dichtslibben van de regio 
wordt als een grote bedreiging gezien. Achterblijvende infrastructuur in 
combinatie met toenemende mobiliteit werkt niet mee aan de beperkte landzijdige 
bereikbaarheid van Schiphol. Dit blijkt in het bijzonder uit de ontwikkeling van 
de woon-werkbalans in de regio waarop hieronder dieper wordt ingegaan. 
 
De woon-werkbalans is een overzicht van de inkomende en de uitgaande pendel 
van een regio, waarbij deze stromen zijn verankerd in totalen van vraag en 
aanbod van werkgelegenheid in die regio. Zo’n balans is opgesteld voor Groot 
Amsterdam, de regio waar Schiphol in ligt, voor de jaren 1995-2020 in alle vier 
WLO-scenario’s. Hierbij zijn vraag en aanbod op de Amsterdamse arbeidsmarkt 
met elkaar geconfronteerd.  De uitkomsten voor alle onderscheiden componenten 
zijn voor 2000 en het jaar 2020 per scenario weergegeven (zie tabel 6.2).   
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Tabel 6.2: Woon-werkbalans regio Amsterdam 2000 – 2020 in verschillende 
economische scenario’s 

 2000 2020 
  GE TM SE RC 
Bevolking 15-64 jaar x1000 818 934 850 897 816 
Beroepsbevolking x 1000 557 677 608 615 543 
Participatiegraad 0,68 0,73 0,72 0,69 0,67 
Werkzame beroepsb, x 1000 528 630 566 572 505 
Werkloosheid x 1000 29 47 43 43 38 
Werkloosheid % 5,2 7,0 7,0 7,0 7,0 
Werkzame personen x 1000 848 1071 1006 976 907 
Pendelsaldo x1000 291 394 398 361 364 
Eigenwaarde (fractie) 0,83 0,75 0,75 0,75 0,75 
Woont/werkt in Groot 
Amsterdam (x 1000) 438 502 461 465 423 
Inkomende pendel (x 1000) 410 569 545 511 484 
Uitgaande pendel (x1000) 90 128 105 107 83 
Bron: TNO o.b.v. CBS/CPB/SEO 
 
De betekenis van de meeste categorieën waar de woon-werkbalans uit bestaat ligt 
voor de hand. Slechts een paar categorieën vraagt om een nadere toelichting. Het 
pendelsaldo is het verschil tussen de totale werkzame beroepsbevolking in een 
regio en de totale werkgelegenheid in een regio. Een netto werkgebied heeft een 
overschot (een positief pendelsaldo), een netto woongebied heeft een negatief 
pendelsaldo. De ‘eigenwaarde’ is het aandeel van de werkzame beroepsbevolking 
dat in het eigen gebied woont en werkt en wordt uitgedrukt als fractie van de 
totale werkzame beroepsbevolking. Dat levert het aantal werkenden in een regio 
op dat ook in die regio woont. Het verschil met het totaal aantal werkenden is de 
inkomende pendel, het verschil met de werkzame beroepsbevolking is de 
uitgaande pendel. Door de woon-werkbalans over de tijd te beschouwen ontstaat 
inzicht in de ontwikkeling van het wonen ten opzichte van het werken in een 
regio. Dit evenwicht wordt door drie factoren bepaald:  
 ten eerste is er het groeitempo van de bevolking in een regio,  
 ten tweede het groeitempo van de werkgelegenheid en  
 ten derde de mate waarin de werkenden in een regio ook in diezelfde regio 

wonen.  
 
Twee fundamentele ontwikkelingen hebben de afgelopen jaren deze drie factoren 
beïnvloed.  
 De eerste ontwikkeling is de snellere groei van de werkgelegenheid in de 

regio ten opzichte van Nederland als geheel. Dat was hoofdzakelijk te 
danken aan de achterblijvende participatiegraad in Nederland. In de 
afgelopen decennia is deze los van de groei van de economie behoorlijk 
toegenomen waardoor er meer mensen gingen werken. Dit heeft het woon-
werkverkeer aanzienlijk vergroot.  

 De tweede fundamentele ontwikkeling is dat gedurende de afgelopen 
decennia het aandeel van mensen dat in dezelfde regio zowel woont als werkt 
gestaag is gedaald. De oorzaak daarvoor is welvaartsgroei. Als mensen hoger 
opgeleid raken en meer verdienen, wordt de pendelafstand groter.  
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Daarnaast is sprake van een groot aantal ontwikkelingen dat relevant is voor de 
Nederlandse arbeidsmarkt als geheel, zoals het toegenomen belang van het 
fenomeen ‘tweeverdiener’, waardoor mensen in hun woonlocatiekeuze rekening 
moeten houden met twee werklocaties in plaats van één, en het—deels met 
tweeverdieners gerelateerde—grote aantal werknemers dat in deeltijd werkt 
waardoor het aantal werkzame personen sterker is toegenomen dan het aantal 
arbeidsplaatsen. 
 
Met deze fundamentele ontwikkelingen in de hand zijn woon-werkbalansen voor 
de regio Amsterdam opgesteld in de vier WLO-scenario’s. Hierbij is ook 
verondersteld dat het relatieve aandeel mensen dat in dezelfde regio woont en 
werkt verder afneemt, alleen niet meer in het tempo van de afgelopen twintig jaar.  
 
In het Transatlantic Market scenario neemt de bevolking 15-64 jaar in Groot 
Amsterdam toe van 818 naar 850 duizend inwoners; een toename van 32 duizend. 
Bij de daarbijbehorende ontwikkeling van bruto participatie en werkloosheid 
(werklozen pendelen niet) neemt het arbeidsaanbod (de werkzame 
beroepsbevolking) toe van 528 naar 566 duizend; een groei van 38 duizend 
personen. Aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt treffen we een hogere groei 
aan; het aantal mensen dat in de regio Groot Amsterdam werkt stijgt van 848 naar 
1006 duizend personen—hier is een Noordvleugelbonus in verwerkt; de 
Noordvleugel kent een structureel hogere groei in vergelijking met andere regio’s 
in ons land. Het is een toename van 158 duizend personen.  
 
In een Global Economy scenario is de inkomende pendel 40 duizend personen 
hoger, maar in een Regional Communities scenario is dit zomaar 76 duizend 
lager. Deze variatie vloeit grotendeels voort uit de variatie in de groei van de 
vraag naar arbeid; de andere variabelen beïnvloeden de inkomende pendel in de 
scenario’s minder.  
 
In vraag en aanbod zit al een behoorlijke discrepantie tot en met 2020; de vraag 
stijgt harder dan het aanbod. Bovendien neemt de eigenwaarde af; men woont 
steeds verder van de werkplek. Het aantal mensen dat in Amsterdam woont en 
werkt stijgt daarom beperkter van 348 naar 362 duizend; dat is slechts 14 duizend 
personen. In vergelijking met de toename van de vraag is dat weinig; nog geen 10 
procent van de toename van 158 duizend extra werkenden. De inkomende pendel 
zal dus stijgen van 500 naar 644 duizend. De uitgaande pendel neemt beperkter 
toe (plus 23 duizend).  
 
De inkomende pendel neemt sterk toe en de vraag is of een 
woningbouwprogramma dat kan bijhouden. Hier wreekt zich een ruimtelijke 
onevenwichtigheid. Woningbouw is in principe bedoeld om mensen te 
huisvesten. Woningbouw kan geen oplossing zijn voor ruimtelijke 
allocatievraagstukken—het zou uiteraard wel een bijdrage kunnen leveren. Het 
fundamentele probleem is de groei van de werkgelegenheid op een plek waar 
men geen huizen kan bouwen.  
 
Het betekent dat het gebrek aan woningbouwlocaties (juist ook door Schiphol) de 
discrepantie tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt wordt versterkt. 
Het betekent hogere lonen, maar vooral langere woonwerk afstanden en dus een 
hogere mobiliteit. De huidige infrastructuur kan dat niet aan.  
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Uitbreiding van de luchthavenactiviteiten op Schiphol leidt tot een groter 
landzijdig verkeers- en vervoersaanbod. Deze extra mobiliteitsvraag kan leiden 
tot extra congestie. Voor het relatieve bereikbaarheidsprofiel van Schiphol zijn 
alleen verbeteringen in de landzijdige bereikbaarheid nabij Schiphol relevant 
omdat bij deze projecten Schiphol meer profiteert van een investering dan 
concurrerende luchthavens.  Zo verandert de relatieve bereikbaarheid van 
Schiphol ten opzichte Frankfurt en Parijs nauwelijks in de regio’s Brussel, Luik 
en Dusseldorf bij de aanleg van HSL-Zuid en HSL-Oost (zie RAND, 2004). Voor 
de concurrentiepositie van Schiphol ten opzichte van andere luchthavens zijn de 
belangrijkste investeringen:  
 de achterlandverbinding met de A2,  
 het ‘Rondje Randstad’,  
 rekeningrijden,  
 doelgroepstroken en:  
 verbetering van de A16 en A1 (RAND, 2004).  

 
Twynstra Gudde (2005) heeft een knelpuntenkaart gemaakt van de voor het 
gebruik van Schiphol relevante knelpunten in het wegennet in 2020. De 
belangrijkste knelpunten doen zich voor op de A1, A2, A4, A9/A10, A12 en A27. 
In deze studie is een aantal infrastructuurprojecten doorgerekend op 
maatschappelijk rendement (kosten-batenratio) en effecten op aantal opstappers 
op Schiphol, waarbij naast het totaal in het bijzonder is gekeken naar Oost- en 
Zuid-Nederland. Voor Schiphol kwamen de volgende projecten als belangrijk 
naar voren: Park & Ride voorzieningen op IC-stations (1), A9/A10 (2), A4(3) en 
A2 (4). Geen van deze projecten wordt overigens opgepakt in het MIT tot 2010. 
 
Ruimtegebrek voor de woonfunctie/gebrek aan woonmilieus gerelateerd aan 
‘Metropolitane kwaliteit’ 
De woningmarkt draagt niet bij aan het vestigingsklimaat van de regio en dit 
wordt door het ruimtegebrek—als gevolg van geluidhinder—in de hand gewerkt. 
Ruimtegebrek voor het wonen geldt als een grote bedreiging voor de 
economische kracht voor de regio; dit geldt zowel voor het kwantitatieve als het 
kwalitatieve aanbod op de woningmarkt. Bij de beschrijving van de ‘zwakten’ 
van het vestigingsmilieu is reeds ingegaan op de ook door de OESO (2007) 
onderscheiden mismatch in vraag en aanbod op de Nederlandse woningmarkt. 
Ook voor de toekomst wordt het ruimtegebrek voor de woonfunctie als een 
duidelijke bedreiging voor de vestigingsplaatsfunctie gezien. Anderzijds kan 
bouwen in het gebied leiden tot een verslechtering van de leefbaarheidskwaliteit 
(Gordijn e.a., 2007). 
 
Een belangrijk aanvullend aspect betreft de ‘metropolitane kwaliteit’ op het 
gebied van wonen. Een regio moet meerdere woonmilieus kunnen bieden om een 
veelzijdige vraag naar wonen te kunnen bedienen. Dat betekent niet alleen luxe 
woontorens voor tweeverdieners, maar ook huizen met een tuin voor meer 
traditionele gezinnen en parkachtige woonmilieus voor meer kapitaalkrachtige 
woonwensen. Er is op dit moment een groot gebrek aan woonruimte om een 
mogelijke toekomstige gediversifieerde woonvraag te kunnen ontwikkelen.  
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Aanbod kantorenmarkt schiet kwalitatief tekort  
Voor de kantorenmarkt geldt dat het aanbod slechts in beperkte mate een 
metropolitane kwaliteit heeft—dat wil zeggen, dat sprake is van een op bepaalde 
doelgroepen in de kantorenmarkt afgestemde omgeving. Op dit moment beperkt 
de kantorenmarkt zich te veel tot het ontwikkelen van ‘stenen’ zonder dat deze 
gebouwen vergezeld gaan van concepten in dienst van gebruikers. De Zuidas 
heeft potentie om uit te groeien tot een ook kwalitatief hoogwaardige 
kantoorlocatie—echter; dan moet het ook mogelijk zijn om ambitieuze 
vastgoedconcepten neer te zetten. Daar is op dit moment nog te weinig prioriteit 
voor bij de regionale overheden.   
 
Braindrain 
Bedreigend voor de vestigingsplaatsfunctie zijn voorts de toenemende 
concurrentie om hoogwaardige arbeid in wereldwijd verband en de braindrain die 
plaatsvindt; onder de mensen die Nederland verlaten vinden we veel hoger 
opgeleiden. Een dergelijke braindrain is een serieuze bedreiging voor de 
toekomst, omdat het bij de ontwikkeling van een vestigingsmilieu steeds meer 
gaat om ‘zachte factoren’, toegesneden tot een bepaalde groep werknemers. In het 
verlengde van de vorige bedreiging—“Aanbod kantorenmarkt schiet kwalitatief 
tekort”—kan gesteld worden dat de ontwikkeling van fysieke capaciteit alleen 
onvoldoende is, dergelijke capaciteit moet worden gevuld met ‘brains’. Indien 
sprake is van een braindrain—met name door de opkomst van meer 
concurrerende locaties in Europa en daarbuiten—is dit een serieuze bedreiging. 
 
Institutionele verstarring en bureaucratische complexiteit Randstad 
Daarnaast dragen institutionele verstarring en bureaucratische complexiteit in de 
Randstad bij aan de bedreigingen van het vestigingsplaatsklimaat. De ruimtelijke 
ordening op lokale en regionale schaal is een bedreiging voor de komende jaren. 
Dit geldt zowel voor concrete vergunningen, maar ook voor themagerichte locatie 
ontwikkeling (zie hierboven), de woningmarkt, de kwaliteit van het vastgoed en 
de lokale infrastructuur.  
 
Europa wordt groter en meer concurrerend. Zo raakt de beroepsbevolking elders 
in Europa ook hoog opgeleid. Dit is enerzijds een kans omdat de koek groter 
wordt en er allerlei voordelen optreden, bijvoorbeeld schaalvoordelen. De 
bedreiging is echter dat deze voordelen niet benut worden in de Noordvleugel van 
de Randstad ten gevolge van een te starre institutionele structuur en attitude. 
Dergelijke voordelen kunnen alleen benut worden als de nieuwe kansen 
voldoende worden gezien en aanpassingsmechanismen een kans krijgen.  
 
Concurrentie alternatieve vestigingslocaties EDC’s 
Met betrekking tot de economische structuur van de regio is reeds opgemerkt dat 
de hoofdkantoren van de logistieke bedrijven in belangrijke mate in het 
buitenland zitten. Vanuit het Roergebied en de Vlaamse Ruit is er relatief sterke 
concurrentie als het gaat om vestigingsplaatsen voor EDC’s—dit spoort met de 
waarneming dat Schiphol qua bereikbaarheid niet zonder meer op de eerste plaats 
staat in Noordwest Europa. De relatie tussen EDC’s en het vrachtcomplex van 
Schiphol is een zeer belangrijke. Door de verzwakking van Nederland als locatie 
voor EDC’s kan het aandeel van deze ‘captive market’ afnemen en kunnen 
andere luchthavens profiteren van de gewijzigde locatiepatronen van EDC’s in 
Europa. 
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‘Volumestrategie’ heeft veel beperkingen 
Voorts is de strategie van de mainports in den brede gericht op het afwikkelen 
van volume; dat segment heeft een relatief groot ruimtebeslag, geeft veel 
negatieve externe effecten en heeft relatief minder toegevoegde waarde. In de 
mondiale economie gaat het juist om het ontwikkelen van een hoogwaardige 
toegevoegde waarde-strategie. Het uitblijven van een meer op de toekomst 
toegesneden strategie van de mainports en het blijven hangen in de 
volumestrategie en op fysieke productie geschoeide activiteiten is een ernstige 
bedreiging voor de toekomst. 
 
Globalisering versterkt perifere ligging  
Door de wijze waarop de globalisering plaatsvindt—een ‘Global shift’ naar Azië 
met de nadruk op China—, komt Nederland meer perifeer te liggen. Nederland 
ligt traditioneel centraal op de as Europa-VS, maar door de opkomst van Azië 
verandert dat.  De ontwikkeling van Dubai—onder meer op de as Europa-Azië—
is een uitdrukking van deze ontwikkeling.  

6.2.5 Doorkijk naar 2040  
Op de lange termijn geldt dat de kwaliteit van de leefomgeving in relatie tot de 
woonfunctie van de regio de grote kans is voor de mainportregio als 
vestigingsplaats voor ‘kosmopolieten’ en andere aantrekkelijke segmenten.  
 
De bedreigingen zijn eveneens in diezelfde ontwikkeling van de mainportregio 
besloten; de leefbaarheid—en dat het aantrekkelijke wonen niet wordt 
gerealiseerd, maar door het werken wordt verdrongen. Bovendien zijn we niet 
(meer) geoefend in het maken van zulke lange termijn visies en 
investeringsplannen. De kans ligt in de druk die er is om het luchtvaartsysteem 
technologisch aan te passen: toenemende welvaart vraagt om een betere 
leefbaarheid en de klimaatverandering vergt een ander energiegebruik.  
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 Bijlage 1: Knooppuntfunctie mainport Schiphol 

Bijlage 1.1. De vier mainports gekarakteriseerd 

In dit rapport zijn de vier Europese knooppunten reeds regelmatig met elkaar 
vergeleken—bijvoorbeeld in de SWOT-analyses. In deze bijlage geven wij een 
korte kenschets van de vier knooppunten. 
 
Parijs Charles de Gaulle 
Parijs is naast Schiphol het andere knooppunt van de nieuwe 
luchtvaartmaatschappij Air France/KLM. De luchthaven beschikt nog over een 
aanzienlijke potentiële reservecapaciteit. Er waren ooit plannen om een nieuwe 
luchthaven te bouwen verder ten noorden van Parijs, maar daarvan wordt sinds de 
fusie tussen Air France en KLM afgezien, omdat Schiphol nu als 
reservecapaciteit wordt gezien. Op Charles de Gaulle worden dan ook, met 
voorsprong, de meeste vliegtuigbewegingen van de vier knooppunten 
geaccommodeerd: ruim 500 duizend (zie tabel B.1 in bijlage 1.2). Wel is het 
transferpercentage het laagst van de vier: circa één-derde van het aantal 
passagiers betreft overstappers. De overstapkwaliteit op die luchthaven wordt 
algemeen als slecht beoordeeld. Hierbij dient in aanmerking te worden genomen 
dat het overstapverkeer vanuit de grotere Franse steden via Parijs vooral per 
(hogesnelheids)trein naar de luchthaven wordt aangevoerd. Parijs (én zijn 
luchthaven) kan zonder twijfel worden beschouwd als het centrum van het 
Europese hogesnelheidsnet, en de integratie tussen vliegtuig en trein heeft daar 
vooral vorm gekregen. 
 
Parijs beschikt over nog een andere luchthaven: Orly, wat het mogelijk maakt om 
verkeer tussen beide luchthavens te alloceren. Air France heeft echter al zijn 
vluchten op Charles de Gaulle geconcentreerd en het verkeer dat minder 
‘mainport gebonden’ is, wordt op Orly geaccommodeerd. Verder is er op grotere 
afstand buiten Parijs nog Beauvais, dat een bescheiden rol heeft als luchthaven 
voor low cost carriers.  
 
Londen Heathrow 
In schrille tegenstelling tot Parijs heeft Londen Heathrow nauwelijks nog 
capaciteitsreserve. Daar vindt verdere groei vooral plaats door een verhoging van 
het aantal passagiers per vliegtuigbeweging, dat op Heathrow het hoogst is van 
alle vier mainports, zoals uit tabel B.1 valt af te leiden. Dat hangt mede samen 
met het feit dat Heathrow verreweg het minste aantal Europese bestemmingen 
heeft.  
 
In Londen worden de low cost carriers maar ook de charters geaccommodeerd op 
drie andere Londense luchthavens (Gatwick, Stansted en Luton), die niet alleen 
het Londense achterland, maar ook een significant deel van Zuid-Engeland 
bedienen. Heathrow is daarmee (evenals Charles de Gaulle) het domein geworden 
van de netwerkmaatschappijen, met British Airways als home carrier. Steeds 
meer richt deze maatschappij zich op de langere afstandsvluchten, met inherent 
grotere vliegtuigen. Niettemin bedient deze maatschappij vanzelfsprekend ook de 
grotere Europese steden, maar de kleinere Europese bestemmingen, die ideaal te 
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bedienen zijn met kleine vliegtuigen, worden steeds minder vanaf Heathrow 
bediend. Daarmee is de rol van Heathrow als hub kleiner geworden, wat tot 
uitdrukking komt in de relatief lage transferpercentages, die overigens in de 
laatste jaren relatief sterk gestegen zijn. Evenmin wordt door British Airways 
gebruik gemaakt van een tweede Europese hub. De maatschappij bedient echter 
steeds meer de lucratieve lokale Londense markt, met inherent hogere yields.  
 
Frankfurt 
Lufthansa heeft—in tegenstelling tot British Airways—juist wel uitbreiding 
gezocht in secundaire Europese hubs. De maatschappij verkeert niet in de positie 
dat zij zich meer kan richten op de lokale markt in Frankfurt, want die is—
evenals de lokale markt van Schiphol—significant kleiner dan die van Parijs en 
Londen. Thans onderhoudt de maatschappij in STAR-alliantie verband een multi-
hub systeem in Europa (München, Kopenhagen en Wenen). Niettemin blijft 
Frankfurt de primaire hub. De kleinere regionale bestemmingen (veelal in 
Duitsland zelf) worden, in navolging van Parijs, steeds meer bediend met hoge 
snelheids ICE-treinen, die stoppen ónder de luchthaven waardoor Frankfurt zich 
evenzeer meer kan richten op het lange afstandsverkeer met grotere vliegtuigen. 
Middels de ICE-verbinding met Keulen en Düsseldorf ligt het Ruhrgebied nu op 
één uur afstand en is daarmee tevens de lokale markt van Frankfurt een stuk 
groter geworden.  
 
Ook op Frankfurt worden low cost carriers inmiddels niet meer 
geaccommodeerd. Die zijn nu gehuisvest op Hahn, zo’n 100 kilometer ten westen 
van Frankfurt, een luchthaven die overigens wél door Fraport AG, de 
luchthavenoperator van Frankfurt, wordt geëxploiteerd. 
 
Amsterdam Schiphol 
Schiphol heeft—ondanks de huidige milieurestricties—in het verleden 
hoegenaamd niet met capaciteitstekorten te maken gehad, maar krijgt daar binnen 
enkele jaren wel mee te maken. Anders dan in Duitsland, Frankrijk en Engeland, 
beschikt Nederland echter niet over significante extra luchthavencapaciteit. 
Daarom accommodeert Schiphol nog steeds alle segmenten, ook de zg. “niet 
mainportgebonden” segmenten, zoals de low cost carriers. Wel hebben de 
Nederlandse niet-zakelijke reizigers inmiddels hun weg gevonden naar de 
Belgische (Brussel en Charleroi) en Duitse luchthavens (Münster/Osnabrück en 
Düsseldorf) en voor zover mogelijk worden charterpassagiers op Nederlandse 
regionale luchthavens afgehandeld. In tegenstelling tot Frankfurt en Charles de 
Gaulle beschikt Schiphol (nog) niet over HSL-aansluitingen, waarbij komt dat 
Schiphol minder centraal in Europa ligt dan Frankfurt of Parijs. De lokale markt 
van de Randstad is zodanig klein dat de KLM het transfersegment dus niet kan 
missen, en zich dus evenmin in sterkere mate kan richten op het lange 
afstandsverkeer.  
 
De situatie van Schiphol is daarmee op een aantal punten fundamenteel anders 
dan op de drie andere mainports. De KLM en Schiphol beschikken minder over 
de instrumenten om op lange termijn te ontsnappen aan eventueel 
tekortschietende baancapaciteit, zoals in Londen of Frankfurt. Zo is er in 
Nederland geen reservecapaciteit, waardoor Schiphol (noodgedwongen) alle 
verkeer blijft accommoderen. Op alle andere drie mainports is al sprake van een 
her-allocatie van niet-mainport gebonden vervoerssegmenten. In Nederland zoekt 
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de markt zelf een uitweg, waardoor de her-allocatie (gedeeltelijk) door de markt 
wordt bepaald: de weg die de Nederlandse passagier inmiddels heeft gevonden 
naar België en Duitsland.  
 
Wat betreft vracht zijn de groeimogelijkheden op Schiphol vanwege de restricties 
in ruimte en geluid beperkter dan op Frankfurt en Parijs, maar ruimer dan London 
Heathrow. De groei in vrachtvolume op Schiphol blijft dan ook achter bij die in 
Frankfurt en Parijs, wat op de langere termijn ook voor het ICA 
passagiersnetwerk negatieve gevolgen kan hebben, zoals eerder in deze paragraaf 
aangetoond.  
 

Figuur B. 1: Achterblijvende groei Schiphol in vracht (Schiphol Group, oktober 

2006). 

 
 
Als de groeimogelijkheden van Frankfurt en Schiphol op het gebied van 
vrachtafhandeling vergeleken worden, wordt duidelijk dat de aanwezigheid van 
Frankfurt Hahn als overloopluchthaven Frankfurt een duurzaam 
concurrentievoordeel geeft. Dit hoeft echter een groei van vrachtvolume op 
Schiphol niet in de weg te staan, aangezien Schiphol qua vrachtafhandeling een 
andere markt heeft: meer gericht op aanvoer voor Europese Distributie Centra en 
sierteelt, en minder op andere productiesectoren zoals Frankfurt. 
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Figuur B. 2:  Concurrentievergelijking Schiphol en Frankfurt in   
   vrachtafhandeling. 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Verweij (2006) 
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Bijlage 1.2. Een vergelijkingvan Schiphol met drie andere  knooppunten: 
Parijs, Frankfurt en Londen  

Verkeersomvang 
Tabel B.1 vat de belangrijkste indicatoren samen voor de laatste vijf jaar voor de 
vier grote mainports in Europa: Schiphol, Parijs Charles de Gaulle, Frankfurt en 
Londen Heathrow. 
 

Tabel B. 1: Vervoersvolumina op vier Europese mainports 2000-2005. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Amsterdam Schiphol       
Passagiers (mln.) 40 40 41 40 43 44 
w.v. transfer (%) 42 42 42 40 42 41 
Vracht (mln. ton) 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 
Vliegtuigbewegingen 
(*000) 

415 416 401 393 403 405 

Parijs Charles de 
Gaulle 

      

Passagiers (mln.) 48 48 48 48 51 54 
w.v. transfer (%) 33 33 33 33 31  
Vracht (mln. ton) 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.8 
Vliegtuigbewegingen 
(*000) 

509 515 502 506 516 514 

Frankfurt       
Passagiers (mln.) 49 49 48 48 51 52 
w.v. transfer (%) 49 51 52 54 53 54 
Vracht (mln. ton) 1.6 1.5 1.5 1.5 1.7 1.9 
Vliegtuigbewegingen 
(*000) 

460 458 460 457 470 472 

Londen Heathrow       
Passagiers (mln.) 65 61 63 63 67 68 
w.v. transfer (%) 29 31 35 38 36 37 
Vracht (mln. ton) 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 
Vliegtuigbewegingen 
(*000) 

460 458 460 457 463 482 

 
 
Uit de vergelijking van de vervoersvolumina op de vier grote Europese mainports 
blijkt dat Schiphol nog steeds ‘de kleinste van de groten’ is, zoals dat overigens al 
jarenlang het geval is. Alleen voor vracht is de positie van Schiphol min of meer 
gelijkwaardig: meer dan Heathrow, maar minder dan Frankfurt en Parijs. 
 
De knooppuntfunctie van een luchthaven is dat passagiers en goederen van 
modaliteit wisselen, waarvan een groot deel een lucht-lucht overstap (transfer) 
maakt. Het percentage transferverkeer lucht-lucht is daarmee een belangrijk 
kenmerk van de knooppuntfunctie in de betreffende luchthavens. Dat is op 
Schiphol min of meer stabiel op ruim 40%. Dat percentage is het hoogst in 
Frankfurt met ruim 50%, maar daar is het vooral het binnenlandse verkeer dat 
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daar in belangrijke mate aan bijdraagt. Het percentage is relatief laag in Parijs en 
Londen, maar opmerkelijk is de sterke stijging van dat percentage in de recente 
jaren in Londen.  
Tenslotte is opmerkelijk de stagnatie in de periode 2000-2003, gevolgd door een 
herstel daarna, op alle vier luchthavens. 
 
Directe netwerkkwaliteit 
Tabel B.2 gaat in op het aantal bestemmingen dat door de vier mainports in de 
verschillende continenten wordt aangeboden.  
 

Tabel B. 2: Aantal bestemmingen per continent voor de vier mainports, 2006. 

 Amsterdam 
Schiphol 

Parijs 
Ch. de Gaulle 

Frankfurt Londen 
Heathrow 

Europa 134 115 141 77 
Noord Amerika 24 20 26 19 
Latijns Amerika 20 14 19 14 
Afrika 26 43 29 27 
Midden Oosten 22 16 24 22 
Azie /Pacific 23 26 37 28 
Totaal 249 234 276 187 
 
Uit de vergelijking van het aantal bestemmingen tussen de vier mainports blijkt 
dat—ondanks het feit dat Schiphol onderaan de lijst prijkt voor wat betreft het 
vervoersvolume—dat niet het geval is voor de dichtheid van het netwerk. 
Schiphol biedt beduidend meer bestemmingen aan (249) dan nummer één, 
Heathrow (‘slechts’ 187). Het verschil zit vooral bij het Europese routenetwerk: 
Schiphol biedt bijna twee keer zoveel Europese bestemmingen aan dan Heathrow. 
Wat betreft het intercontinentale netwerk ontlopen de vier mainports elkaar niet 
veel, hoewel daar ook sprake is van accentverschillen. Parijs heeft duidelijk de 
meeste bestemmingen in Afrika en Frankfurt in Azië. Schiphol heeft met 
bescheiden voorsprong de meeste bestemmingen in Latijns Amerika, maar daar 
horen de routes naar Suriname en de Antillen ook bij. 
 
Indirecte netwerkkwaliteit 
Bovenstaande informatie gaat in op de vervoersomvang en de netwerkkwaliteit 
voor wat betreft de directe verbindingen naar de verschillende continenten. Bij 
een knooppunt gaat het juist om indirecte verbindingen via de betreffende 
knooppunten. Het feit dat er veel directe verbindingen zijn naar een bepaalde 
regio hoeft nog niet te betekenen dat er ook veel indirecte verbindingen lopen 
vanuit het Europese achterland via die luchthaven naar dat continent. Daartoe is 
in tabel B.3 een overzicht gegeven van het aantal indirecte verbindingen vanuit 
Europa via de belangrijkste Europese hubs—waaronder ook de vier grote 
mainports—naar Noord Amerika. 
 
Echter, er zijn in principe bijna oneindig veel indirecte verbindingen 
(bijvoorbeeld van Londen via Johannesburg naar New York), maar hier zijn 
alleen de “realistische” verbindingen meegenomen. Daartoe zijn grenzen gesteld 
aan de maximale reisduur van de betreffende verbinding, en zijn deze 
verbindingen bovendien nog gewogen met hun kwaliteit betreffende de reisduur 
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door er een kwaliteitsindex aan toe te kennen (maximaal 100% en minimaal 0%). 
Zo ontstaat het begrip “connectiviteit”. Een voorbeeld moge dit verduidelijken. 
Stel er zijn zeven wekelijkse verbindingen van Amsterdam via Londen naar 
Miami. Non stop zou de reis 9 uur duren, maar door de overstap in Londen wordt 
tijdverlies geleden, waardoor deze reis 12 uur duurt. Daarom krijgt deze 
verbinding een kwaliteitsindex van—zeg—70%; waardoor de connectiviteit 
7*0.70 = 4.90 per week bedraagt. Langere omwegen en overstaptijden krijgen 
lagere kwaliteitsindices en dus lagere connectiviteitswaarden. 
 

Tabel B. 3: Directe en indirecte verbindingen vanuit Europa naar Noord-
Amerika, februari 2006. 

Direct Indirecte Connectiviteit 
  SkyTeam STAR Alliance oneWorld Ove-

rig 
  AMS CDG MXP Ove-

rig 
FRA MUC CPH Ove-

rig 
LHR MAD Ove

-rig 
 

Europa – Nrd Amerika 3478 4402 7324 1214 1451 9126 3041 388 4400 6187 849 960 411 
Benelux – Nrd Amerika 326 251 320 50 122 293 98 10 279 460 27 57 16 
UK/Ierland – Nrd Amerika 1343 891 615 32 16 398 79 20 586 1227 25 469 16 
Frankrijk – Nrd Amerika 410 568 1495 104 278 605 233 5 160 549 72 129 18 
Duitsland – Nrd Amerika 601 845 1116 114 43 2843 927 98 1177 851 58 25 27 
Scandinavie – Nrd Amerika 130 595 262 21 11 668 156 164 634 491 10 59 61 
Zwitsrl/Oost – Nrd Amerika 133 265 549 71 42 1426 294 25 533 681 28 41 0 
Spanje/Port – Nrd Amerika 156 155 500 67 19 279 98 20 239 731 534 107 9 
Italie – Nrd Amerika 216 399 1412 371 732 970 510 9 169 417 77 41 2 
Grieknl/Turk – Nrd Amerika 51 94 167 62 19 173 107  33 234 18 1 196 
Rest Europa – Nrd Amerika 112 338 889 322 169 1471 539 37 589 546  30 65 

 
 
Zo heeft de SkyTeam alliantie 891 ‘gewogen indirecte verbindingen’ per week 
(bijna 130 per dag) lopen vanuit herkomsten in UK/Ierland via Schiphol naar 
Noord Amerika (zie tabel B.3). Het betreft bijvoorbeeld verbindingen vanuit 
Aberdeen via Schiphol naar Chicago. Hier is ook te zien dat in de overstapmarkt 
tussen UK/Ierland en Noord Amerika Schiphol een grotere rol speelt dan Charles 
de Gaulle (891 versus 615 verbindingen), althans wat betreft het aanbod van 
verbindingen. Milaan, de derde SkyTeam hub in Europa, speelt een 
ondergeschikte rol met 32 verbindingen. Dat komt niet alleen door het lagere 
aantal directe verbindingen dat Milaan aanbiedt, maar ook door de grote omweg 
vanuit Engeland via Milaan naar Amerika, waardoor deze kwaliteitsindices laag 
zijn.  
 
In de markt tussen UK/Ierland en Noord Amerika speelt SkyTeam een grotere rol 
dan de STAR-alliantie. Niet alleen zijn de hubs Schiphol en Parijs gunstiger 
gelegen dan Frankfurt, Kopenhagen of München, ook is Engeland (vooral 
regionaal Engeland) uitstekend verbonden met Schiphol, waardoor veel 
doorverbindingen met korte overstaptijden via Schiphol kunnen worden gemaakt. 
De rol van SkyTeam is zelfs van vergelijkbare grootte als die van oneWorld, 
waarvoor Engeland het ‘natuurlijke achterland’ is. In de indirecte markt tussen 
UK/Ierland en Noord-Amerika is Schiphol bijna even belangrijk als Heathrow, 
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terwijl Heathrow veel meer directe verbindingen naar Amerika heeft, en 
bovendien geografisch gunstiger is gelegen. 
 
Via Frankfurt lopen echter de meeste indirecte verbindingen naar Noord 
Amerika. Ruim 30% daarvan komt echter uit Duitsland zelf en bekijkt men de 
markt tussen Duitsland en Noord Amerika, dan is de positie van Frankfurt 
dominant. Hier is te zien dat Frankfurt, maar ook Heathrow en Charles de Gaulle 
min of meer nog beschikken over een ‘natuurlijk achterland’. Relatief veel van de 
indirecte verbindingen die via deze hubs lopen komen uit hun eigen natuurlijke 
(binnenlandse) achterland. De positie van Schiphol is in dat opzicht geheel 
anders. De binnenlandse markt is verwaarloosbaar, zodat vrijwel alle indirecte 
verbindingen via Schiphol uit het buitenland moeten komen, die—meer dan de 
binnenlandse markten—moeten worden gedeeld met concurrerende 
netwerksystemen. Schiphol heeft dus in zijn overstapmarkt te maken met méér 
concurrentie dan de andere drie hubs, die voor een fors deel uit hun eigen 
achterland kunnen putten, waarin ze relatief dominant zijn. In die zin is de positie 
van Schiphol dan ook meer kwetsbaar. 
 
Ook wat betreft vracht valt Schiphol te karakteriseren als de kleinste mainport 
van de vier in cargo tonnage. De vrachtvliegtuigen van en naar Schiphol 
vervoeren echter relatief veel cargo in vergelijking met de andere mainports 
Frankfurt, Parijs Charles de Gaulle en vooral Londen Heathrow. De volgende 
figuur B.3 geeft hiervan een overzicht voor het jaar 2002: op Londen Heathrow 
waren voor het vervoer van vrijwel dezelfde hoeveelheid cargo bijna twee maal 
zoveel vluchten nodig.    
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Figuur B. 3: Specialisatie van vrachtvliegvelden in Europa (bron: ARC 2003). 

 

 
 



2007-D-R0523/A| Maatschappelijk-economische analyse mainport Schiphol 136 
 

 

 

Bijlage 1.3: Trends en ontwikkelingen in de luchtvaart 

 
Eventuele toekomstige kansen en bedreigingen kunnen niet los worden gezien 
van de toekomstige omgeving waarin Schiphol zal verkeren. Alvorens in te gaan 
op deze kansen en bedreigingen zal eerst een overzicht worden gegeven van de 
belangrijkste toekomstige trends. 
 
Globalisering 
 
Toenemende handelsstromen 
Als belangrijkste drijvende factor achter de luchtvaart kan de globalisering en de 
daarmee samenhangende macro-economische ontwikkeling worden aangemerkt. 
De globalisering leidt ertoe dat een steeds groter deel van de productie wordt 
geëxporteerd en een steeds groter deel van de behoeften geïmporteerd. Dat brengt 
een grotere rol voor de luchtvaart met zich mee, waardoor de vraag naar 
luchtvaart sneller groeit dan die van de economie. Als vuistregel wordt veelal een 
elasticiteit van 2 gehanteerd, waarbij het groeitempo van de luchtvaart twee keer 
zo snel groeit als de groei van het BNP.  
 
Miniaturisering en grotere hoogwaardigheid doet luchtvracht relatief sterk 
groeien 
Ook het vrachtvervoer is afhankelijk van globalisering en internationale handel. 
Niet zozeer van handel in diensten, maar vooral van handel in (hoogwaardige) 
goederen. De snelste groei van de mondiale vrachtstromen wordt dan ook 
geregistreerd op de routes met Azië. Gezien de trend naar miniaturisering en 
grotere hoogwaardigheid kan verder worden aangenomen dat luchtvracht 
structureel sneller groeit dan zeevracht. 
 
Toenemende welvaart en beschikbaar inkomen 
Wat betreft passagiersvervoer is daarbij een onderscheid naar reismotief van 
belang. Het niet-zakelijke verkeer (vakantie, bezoek aan familie en vrienden) is 
afhankelijk van de groei in het beschikbare inkomen. Luchtvaart was daarbij bij 
uitstek een typisch luxe consumptiegoed dat bij stijgende inkomens een steeds 
groter deel van het consumptiepakket is gaan innemen.  
 
Verzadigingsverschijnselen 
Structurele prijsdalingen, geholpen door de opkomst van low -cost carriers, 
hebben dat proces versneld en anno 2007 kan men constateren dan luchtvaart 
bereikbaar is geworden voor grote bevolkingsgroepen. Wel is daarbij de 
verwachting dat zich op lange termijn verzadigingsverschijnselen gaan voordoen. 
Steeds minder zal luchtvaart in de toekomst een luxe consumptiegoed zijn, wat 
zich mede manifesteert door dalende inkomenselasticiteiten.  
 
De sterkste groeidynamiek vindt buiten Europa plaats 
Daar staat tegenover dat in andere delen van de wereld—vooral in sommige zeer 
dichtbevolkte opkomende economieën (bijvoorbeeld China, India en Brazilië)—
het groeiproces dat zich in Europa in de afgelopen dertig jaar voordeed, zich in de 
komende dertig jaar dáár kan gaan voordoen, met de bijbehorende implicaties, 
ook voor de luchtvaart van en naar Europa.  
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Zakelijke verkeersstromen laten bovengemiddelde groei zien 
Ook het zakelijke verkeer groeit sneller dan de economie. Niet zozeer het 
beschikbare inkomen van consumenten, maar vooral de internationale handel is 
daarvoor bepalend. Afhankelijk van het tempo van globalisering, kan worden 
gesteld dat de internationale handel sneller groeit dan die van de economie en 
daarbinnen kan men evenzeer aannemen dat het luchtvaartrelevante deel van de 
handel (diensten e.d.) nog sneller groeit. In tegenstelling tot het niet-zakelijke 
verkeer hebben de genoemde prijsdalingen veel minder tot de groei van dit 
segment bijgedragen. Zakelijk verkeer is immers minder prijsgevoelig en 
prijsdalingen hebben dan ook een navenant kleiner effect.  
 
Vracht: vooral toename luchtvrachtimport en onbalans stromen vanuit China 
De laatste tien jaar is op Schiphol vooral de import van luchtvracht uit China fors 
toegenomen. Zo is na Hongkong Shanghai inmiddels de tweede herkomsthaven 
voor Schiphol. De onbalans op de vrachtroutes van en naar het Verre Oosten is 
echter groot, zo wordt er gemiddeld zo’n 70% van de luchtvracht op de trade naar 
het Verre Oosten aangevoerd en slechts 30% afgevoerd. De 
luchtvaartmaatschappijen op Schiphol worden meer en meer uitgedaagd hier 
innovatieve oplossingen voor te bedenken.   
 

Figuur B. 4: Onbalans in im- en export luchtvracht Schiphol in 2004 (Verweij, 
2006). Noot: intercontinentale transit-vluchten niet meegenomen.  
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Ontwikkelingen binnen de luchtvaart 
Terwijl economische ontwikkelingen sterk hebben bijdragen aan de groei van de 
luchtvaart hebben structurele prijsdalingen deze groei significant versterkt. Thans 
liggen de luchtvaarttarieven tientallen procenten beneden de niveaus van tien tot 
vijftien jaar geleden. Economische en technologische factoren hebben daartoe 
bijgedragen.  
 
Voortgaande liberalisatie  
 
Open Aviation Area 
Wat betreft de economische factoren is er vooral het proces van liberalisatie, 
begonnen in de VS aan het eind van de 70’er jaren en voortgezet binnen Europa 
vanaf het eind van de 80’er jaren. Thans zet dat proces zich nog steeds voort en 
op steeds meer intercontinentale routes is sprake van steeds meer vrijheid of zelfs 
open skies overeenkomsten. Een belangrijke toekomstige mijlpaal zal mogelijk 
zijn een Open Aviation Area (OAA) overeenkomst tussen de EU en de VS, 
waarover al jaren wordt onderhandeld, maar binnenkort op handen is.  
 
Toename concurrentiedruk en verdergaande concentratie in de luchtvaart 
Al deze trends hebben geleid tot sterk toenemende concurrentie, daarmee 
samenhangende prijsdalingen en verdere druk op de tarieven. Andere effecten 
daarvan waren concentratie: overnames, vorming van allianties en 
samenbundeling van luchtvaartnetwerken. Ook heeft het geleid tot de ondergang 
van maatschappijen, in de VS, maar ook in Europa (Sabena en Swissair).  
 
Opkomst low cost carriers 
Een ander gevolg daarvan is de opkomst van low cost carriers geweest in de 
90’er jaren in de VS, vanaf 2000 in Europa en in de laatste jaren ook in Azië. 
Dergelijke maatschappijen bieden vluchten aan tegen afbraaktarieven, wat heeft 
geleid tot een sterke generatie van nieuw verkeer in het niet-zakelijke segment. 
De generatie in het zakelijke segment was veel geringer, maar ook het zakelijke 
segment heeft de weg naar low cost carriers gevonden. 
 
Schaalvergroting: grotere vliegtuigen 
De genoemde schaalvergroting heeft eveneens geleid tot de inzet van grotere 
vliegtuigen (bijv. de Boeing 747). Daarmee zijn kostenvoordelen te behalen en 
dus prijsdalingen te realiseren. Verder zijn er andere technologische 
ontwikkelingen, zoals efficiëntere motoren (brandstofverbruik) en efficiëntere 
afhandelingprocessen, ook factoren die leiden tot verdere prijsdalingen.  
 
Prijsverhogende krachten in de luchtvaart 
Terwijl kan worden verwacht dat de economische ontwikkeling ook in de 
toekomst zal bijdragen tot verdere groei van de luchtvaart, de bijdrage van de 
toekomstige prijsontwikkelingen is veel minder evident. Naast verdere 
liberalisatie en mogelijke verdere technologische ontwikkelingen, zijn er—meer 
dan vroeger—ook prijsverhogende krachten. In tegenstelling tot andere 
vervoersmodaliteiten is luchtvaart nog steeds vrijgesteld van BTW. Ook is 
belasting op kerosine nog achterwege gebleven. Al jaren is dit regelmatig 
onderwerp van discussie, maar internationale regelgeving en mogelijke verstoring 
van het level playing field met markten die dergelijke prijsverhoging niet 
doorvoeren leiden ertoe dat invoering hiervan nog steeds niet heeft 



2007-D-R0523/A| Maatschappelijk-economische analyse mainport Schiphol 139 
 

 

 

plaatsgevonden. Toch moet niet worden uitgesloten dat dit ooit zal geschieden, 
hoewel de groeivertraging die daarvan zal uitgaan niet moet worden overschat.  
 
Toenemende congestie op luchthavens en in de lucht 
Verder is in toenemende mate sprake van congestie, zowel op luchthavens als in 
de lucht. Daar waar congestie zich voordoet kan dat leiden tot tariefsstijgingen, 
omdat luchtvaartmaatschappijen zich bij een beperkte capaciteit mogelijk 
concentreren op het higher yield segment.  
 
Verhandelbare emissierechten en slots 
Verder wordt—ook door de EU—gestudeerd op het mogelijk maken van 
verhandelbare emissierechten en verhandelbare slots, wat ook kan leiden tot 
prijsverhogingen. Tenslotte kunnen in dat verband nog worden genoemd een 
mogelijk structurele brandstofschaarste en de oplopende kosten van security.  
 
Vracht: Toename luchtvrachtvolume via full freighters  
Meer en meer worden op Schiphol full freighters ingezet om het vrachtvervoer zo 
efficiënt mogelijk uit te voeren. Was de verhouding tussen luchtvracht volume 
via full freighters en belly freight vervoer in 2001 nog 50-50%, in 2007 wordt een 
aandeel van full freighters in volume van 58% verwacht en dit loopt op naar 67% 
in 2020.  
 

Figuur B. 5:   Ontwikkeling aandeel full freighters vs. belly freight op 
   Schiphol in 1995-2020   (Schiphol Group, 2006).  

 

 
 
Het kan dus niet worden uitgesloten dat toekomstige prijsdalingen als gevolg van 
technologie en liberalisatie tenminste voor een belangrijk deel door de genoemde 
prijsopdrijvende factoren worden gecompenseerd. 
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Groeiscenario’s Schiphol 
Concluderend kan worden gesteld dat—vanuit bovengenoemde externe factoren 
bezien—het groeipotentieel van de luchtvaart nog aanzienlijk is. Weliswaar 
tekenen zich op wat langere termijn verzadigingsverschijnselen af, waardoor de 
groei minder sterk is dan voorheen, maar die worden deels gecompenseerd door 
de groei van de luchtvaart van en naar de grote opkomende economieën. Het is de 
vraag of de prijsdaling die zich in het verleden heeft voorgedaan zich in de 
toekomst nog kan voortzetten, omdat ook prijsverhogende krachten werkzaam 
zijn.  
 
Groeiscenario’s voor 2020: passagiers 
Voor Schiphol zelf bestaat dat groeipotentieel ook, maar er zijn benedenwaartse 
risico’s. Op die benedenwaartse risico’s zal hieronder verder worden ingegaan. 
De implicaties van de economische scenario’s van het CPB voor Schiphol zijn 
geschetst in een recente studie van SEO-RAND Europe20. Daarin worden 
ontwikkelingen geschetst, waarin het passagiersvolume op Schiphol—afhankelijk 
van het gehanteerde scenario—nog kan oplopen tot 85 à 105 miljoen passagiers 
in 2020, in vergelijking met ruim 40 miljoen in 2005. Het aantal 
vliegtuigbewegingen groeit navenant: van ruim 500 duizend in de periode 2010-
2012 naar 600 duizend in 2018-2020. Dat betreft dan zogenaamde 
“ongerestricteerde ontwikkelingen”, in de twee hogere groeiscenario’s zonder 
rekening te houden met eventuele capaciteitsrestricties op Schiphol. In hoeverre 
daarvan sprake is komt in onderstaande paragraaf aan de orde. 
 
Groeiscenario’s voor 2020: vracht 
De Schiphol Group verwacht zelf tot en met 2020 een groei in het vervoerde 
luchtvrachtvolume van bijna 6% per jaar. Dit betekent concreet dat het 
luchtvrachtvolume zal stijgen van 1,4 miljoen ton in 2005 tot 3,3 miljoen ton in 
2020.  Het luchtvrachtvolume uit Azie zal het grootste groeipercentage kennen 
met 6,3%. 
 

Figuur B. 6: Volume luchtvracht stijgt naar 3,1 miljoen ton in 2020 (Schiphol 
Group 2006)  

 

                                                        
20  SEO Economisch Onderzoek/RAND Europe: “Ontwikkeling Schiphol tot 2020-2040”, 
April 2006. 
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Extrapolaties naar 2040 
In dezelfde studie zijn ook verdere extrapolaties gemaakt naar 2040. Waren er 
voor 2020 al grote onzekerheden, ook in het licht van de hieronder te bespreken 
benedenwaartse risico’s, voor 2040 zijn deze vanzelfsprekend nog veel groter. 
Toch kunnen vooral op grond van demografische indicaties zinvolle soortgelijke 
scenario-exercities worden gemaakt. Dan blijkt dat onder bepaalde 
veronderstellingen Schiphol verder zou kunnen groeien tot 1 à 1,5 miljoen 
vliegtuigbewegingen. Dat niveau gaat niet alleen Schiphol te boven, maar zelfs 
een tweede Schiphol, zo er daarvoor al ruimte kan worden gevonden in 
Nederland. Deze potentiële groei is vanzelfsprekend niet zeker, maar kan 
evenmin worden uitgesloten, zodat dergelijke scenario’s wel degelijk een “issue” 
zijn voor het toekomstige beleid.  
 
Dergelijke scenario’s gaan wellicht het voorstellingsvermogen te boven, omdat 
het een wereldbeeld betreft dat nog 33 jaar in de toekomst ligt. Het huidige 
Schiphol zou in 1974 even onvoorstelbaar zijn, zeker in aanmerking nemend de 
factoren die aan de ontwikkeling tussen 1974 en 2007 ten grondslag hebben 
gelegen. Het illustreert temeer de onzekerheid die dergelijke extrapolaties 
omgeeft. Een relevante onderliggende veronderstelling achter dergelijke 
extrapolaties is het ongewijzigd zijn van preferenties. In het verleden, en ook nu 
nog, heeft vliegen en het maken van verre reizen een positief imago. Impliciet 
gaat men er dan van uit dat ook in 2040 het daaraan verbonden imago 
ongewijzigd blijft. Dat is echter allerminst zeker en er zijn genoeg andere 
bestedingspatronen (of gewoonten), waaraan in 1970 een positief imago kleefde 
en die thans ‘not done’ zijn. Zoiets hoeft ook voor het vliegen niet te worden 
uitgesloten. In het huidige tijdsgewricht wordt er overigens al voorzichtig aan dat 
imago geknaagd, gezien de opkomst van het “klimaat-issue”. Nog afgezien van 
de aspecten en effecten die daarmee samenhangen met betrekking tot het 
internaliseren van externe kosten (zoals kerosine-tax, CO2-heffing e.d.), kan ook 
het imago van vliegen sterk onder druk komen te staan. Zou “het vliegen” een 
soortgelijke ontwikkeling doormaken als “het roken” in de afgelopen dertig jaar 
heeft gedaan, dan zijn dergelijke extrapolaties wellicht een grote overschatting. 
 
 


