AMSTERDAM AIRPORT SCHIPHOL / 31 MEI 2017

RUNWAY INCURSION
De primaire taak van LVNL op
het gebied van veiligheid is
het onderling separeren van
vliegtuigen (inclusief vliegtuigen
met voertuigen op de grond).
De verkeersleiding meldt
voorvallen die in de praktijk
optreden binnen LVNL met als doel
om hier lering uit te trekken en het
risico van een dergelijk voorval
in de toekomst te verkleinen.
LVNL onderzoekt alle gemelde
voorvallen om de veiligheid
continu te verbeteren.
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Het voorval is ontstaan doordat
een startklaring is gegeven aan een Bombardier
vliegtuig van het type Bombardier
Regional Jet (CRJ9), terwijl de
vogelwacht een baaninspectie
uitvoerde. De verkeersleider was
zich op dat moment niet bewust van
de aanwezigheid van de vogelwacht
op de Polderbaan, omdat hij een
kruisende Catalina afhandelde. Kort
na het geven van de startklaring
meldde de vogelwacht op de
baanfrequentie dat hij zich op de baan
bevond. Vervolgens zijn onmiddellijk
corrigerende instructies gegeven aan
de Bombardier. De Bombardier is nadat
de vogelwacht de baan had verlaten
zonder vertraging van Schiphol
vertrokken. Er is geen botsingsgevaar
geweest.
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Opvolging naar aanleiding van het onderzoek
Uit het veiligheidsonderzoek blijkt dat de baan-bezetstrip procedure niet sluitend is. Na onderzoek is besloten dat de
baan-bezetstrip verplicht wordt gesteld voor zowel Toren-Centrum als Toren-West. Ook zal aandacht worden besteed
aan het feit dat een goede alertheid en samenwerking, ook op rustiger momenten, van groot belang is.
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