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Inleiding 
 

 
  
  Rotterdam Airport BV maakt deel uit van de Schiphol Group. De locatie “Zestienhoven” bestaat sinds 1956 als vliegveld en 
beslaat een oppervlakte van ongeveer 210 Hectare. Teneinde de internationale bekendheid te vergroten is de naam 
“Luchthaven Rotterdam”, in gebruik sinds de stichting van het luchtvaartterrein, in 2010 officieel veranderd in “ROTTERDAM 
THE HAGUE AIRPORT”. Terwijl het landzijdige gedeelte (“Landside”) van het luchtvaartterrein en het stationsgebouw 
(“Terminal”) bereikbaar zijn vanaf de openbare weg, is het landingsterrein (“Airside”) in principe “VERBODEN TOEGANG” 
voor iedereen. Slechts aan een selecte groep personen kan, mits daartoe bevoegd, toegang worden verleend tot Airside. 
Omdat het landingsterrein beschermd gebied is en direct grenst aan de “CP-SRA” worden de antecedenten van degene, die 
om toelating verzoekt, bovendien terdege gescreend. Onder “CP-SRA” wordt het gedeelte van het gebouw gerekend achter 
de security-controle (body- en handbagagecheck). Daar verzamelen zich de passagiers voor de diverse vluchten, alvorens via 
de “Gates” aan boord te gaan. Ook de bagagehal, het busvervoer naar het luchtvaartuig en het platform er omheen worden 
gerekend tot de “Clean Area”. In het landingsterrein vindt men uiteraard geen straatnaamborden maar slechts een beperkt 
aantal aanduidingen bestemd voor luchtvarenden en diegenen, die zich daar uit hoofde van hun beroep moeten bevinden. 
Naast startende, landende en taxiënde luchtvaartuigen, dient u ook rekening te houden met andere weggebruikers zoals 
brandweer-, faunabeheer- en onderhoudsvoertuigen. 

Om onder alle weers- en zichtomstandigheden veilig in het landingsterrein te kunnen opereren dient men te beschikken 
over gedegen kennis van het landingsterrein, de voorrangsregels en de mobilofoonprocedures (indien noodzakelijk). 

Onrechtmatigheden welke opgemerkt worden in het landingsterrein dienen bij de Havendienst / Airport Authority  gemeld 
te worden. 

Om vorenstaande te waarborgen is door de Havendienst / Airport Authority  van Rotterdam Airport BV dit voorschrift  
“Toegang tot het Landingsterrein" opgesteld. Het voorschrift is gebaseerd op de gelijknamige publicatie in gebruik bij 
Amsterdam Airport Schiphol. Naast het bevoegd zijn om als voertuigbestuurder op te treden, is de basiseis om het 
landingsterrein te mogen betreden het bezit van een Landingsterreinbevoegdheid L1* of L2**.  

L1 en L2 bestaat uit zelfstudie van een theoretisch gedeelte wat wordt afgesloten met een schriftelijke toets. 

Behalen van de bevoegdheid L1 is slechts mogelijk voor diegenen, die met goed gevolg de door de afdeling Airport Security 
Safety & Support (ASSAS) afgenomen platformtest  hebben afgelegd .De L1 test wordt afgenomen door de havendienst of 
ASSAS (passenbureau). De L2 test wordt door de havendienst afgenomen. 

Bevoegdheid L2 wordt enkel afgegeven aan diegenen die de platform - en L1-test met succes hebben afgerond. 

De bevoegdheid L2 wordt afgegeven door de Havendienst / Airport Authority  nadat men geslaagd is voor de betreffende 
schriftelijke test (L2). 

 

* Toegang tot het landingsterrein via enkel de rand- en dienstwegen tot ongeveer 50 meter van de start- en landingsbaan 

** L1 aangevuld met de taxibanen en de start- en landingsbaan (het gehele landingsterrein) 
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Versiebeheer 

 
 
Inleiding  Hieronder is een tabel met de versiehistorie van de module L1 – Algemeen opgenomen. 
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Versie Wijziging Datum 

5.0  Nieuwe lay-out, Plattegronden en luchthaven regelement. 10-2017 

5.1 Toevoeging benamingen dienstwegen in paragraaf 2.1 12-2017 
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1. Het luchthaventerrein  

 
 

De luchthaven ( de wettelijke term luidt "Luchtvaartterrein") beslaat een grondgebied van circa 220 hectare. Het gebied 

bestaat in grote lijnen uit 3 gedeelten n.l.:“Landside”, het voor het openbaar wegverkeer bedoeld terreingedeelte, ook wel 

voorterrein genoemd, “Terminal”, het voor het publiek toegankelijke gedeelte van het stationsgebouw, alsmede het 

beveiligde deel van het gebouw (Clean Area), dat feitelijk bij “Airside” hoort, “Airside” bestaande uit het landingsterrein en 

het verkeersareaal. 

 

Aangezien op “Landside” het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) geldt zoals op de openbare weg en het 

voor het publiek toegankelijke deel van de “Terminal” de status van Openbaar gebouw heeft, valt de beschrijving hiervan 

buiten het bestek van dit voorschrift. Deze publicatie behandelt derhalve alleen “Airside”, waarbij zij opgemerkt dat er in het 

zogenaamde “Luchthaven reglement” voor het gehele luchtvaartterrein specifieke aan het terreingebruik gerelateerde 

gedragsregels zijn vastgelegd, die door eenieder verplicht dienen te worden opgevolgd. 

 

1.1 Airside: het landingsterrein  

Het landingsterrein is dat gedeelte van de luchthaven waar luchtvaartuigbewegingen plaatsvinden als starten, landen en 

taxiën. Het bestaat uit: 

 

 Banen, (“RUNWAYS”) (verder genoemd: RWY) bestemd voor het opstijgen en landen van luchtvaartuigen 

 Rijbanen, (“TAXIWAYS”) (verder genoemd TWY) bestemd voor het taxiën en verslepen van luchtvaartuigen 

 Dienst- of randwegen, zijnde de wegen gelegen in- en om het landingsterrein 

 Gebouwen, zijnde meestal technische ruimten zoals hoog- en laagspanningsruimten, gemalen e.d. gesitueerd 

binnen het landingsterrein 

 Bakens, antenne-inrichtingen en meteo-instrumenten, ten behoeve van de Luchtverkeersleiding Nederland 

(LVNL) resp. het KNMI voor een veilige begeleiding van- en informatie aan het luchtverkeer. 

 Compenseerplaatsen, aangewezen plaatsen voor het afstellen en ijken van kompassen van luchtvaartuig. 

 Brandweeroefenplaats, met o.a. containers t.b.v. het oefenen van de luchthavenbrandweer.  

1.2 Airside: platformen en randwegen 

Het verkeersareaal, het gedeelte waar vliegtuigafhandeling plaats vindt, bestaat uit: 
 

 Randwegen, de wegen, niet zijnde rijbanen, gelegen langs de terminal, nabij en tussen de hangaars. 

 Hoofdplatform, het operationele platform tegenover de terminal  

 De platformen, FOXTROT, LIMA en het KJC-platform. 
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2. L1 Het landingsterrein  
 

2.1 Wegen 

Mede op verzoek van LVNL hebben de dienstwegen op airside een naam gekregen. Dit is om duidelijkheid en goede communicatie 

tussen bijvoorbeeld de Toren en de Havendienst onderling te waarborgen in positieaanduiding op airside. Op basis van onderlinge 

communicatie is het de bedoeling dat men deze benamingen gebruikt bij het aanduiden van een locatie of positie. 

 

De randweg om het landingsterrein, nodig voor het noodzakelijke verkeer met voertuigen, wordt “Inspectiepad” genoemd. Het 

inspectiepad voorziet in de mogelijkheid het gehele landingsterrein per voertuig te bereiken, zonder dat daarbij een rijbaan of baan 

behoeft te worden gekruist. Het inspectiepad vervult verder een belangrijke functie in geval van calamiteiten. Oorspronkelijk vormde het 

inspectiepad tezamen met de transportweg een gesloten ring om het gehele luchtvaartterrein, waarbij de terreinafscheiding aan de 

binnenzijde werd gevolgd. Echter hebben aanpassingen van het landingsterrein deze ring onderbroken. 

 

Naast het inspectiepad bevinden zich in het landingsterrein ook zogenoemde ‘verbindingswegen’. Deze verbindingswegen verbinden het 

inspectiepad met de start-/landingsbaan of met taxibaan Victor. Benamingen van deze verbindingswegen zijn: 

• Toegangsweg kop 06: verbindt het inspectiepad aan de noordwestzijde met de kop van baan 06 

• Toegangsweg kop 24 noord: verbindt het inspectiepad aan de noordoostzijde met de kop van baan 24 

• Witte weggetje:  verbindt het inspectiepad aan de noordzijde nabij het meteoveld met het midden van de baan 

• Meteoweg:  weg tussen taxibaan Victor en het Waalhavengebouw 

• Oefenweg:  weg van de BRW oefenplaats die met bocht naar rechts op taxibaan Victor aansluit 

 

Rijdend op zo’n verbindingsweg treft men bij het naderen van een rijbaan op het wegdek een witte dwarsstreep, het woord “STOP” en in 

de berm een geel bord “STOP PASSERENDE VLIEGTUIGEN” aan. Hoewel niet in de tekst van het bord opgenomen, is het niet toegestaan 

zich zonder uitdrukkelijke toestemming van de toren op een rijbaan te bevinden dan wel deze te kruisen. 

 

 

Foto 1: “STOP” 

  

Een gelijksoortige situatie treffen we aan bij het naderen van de baan vanaf de randwegen. Komende bij de start- en 

landingsbaan treffen we gelijksoortige grondmarkeringen aan alsmede een geel bord met rood vlak waarin het woord 
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“STOP” voorkomt en verder in zwarte letters: “START- LANDINGSBAAN…..zonder toestemming van toren is oprijden niet 

toegestaan” Het bord staat op ≥ 50 meter afstand van de rand van de baan.  

 

Foto 2: “STOP” 
  

 
De borden op foto 1 en 2 geven tevens de grens van de bevoegdheid L1.  

Zonder L2 bevoegdheid is verdere toegang absoluut verboden!! 

 

In de buurt van de bebouwing van de luchthaven gaat het “inspectiepad” naadloos over in de “randweg”. De randweg 
volgt eveneens de binnenzijde van de terreinafscheiding tussen airside en landside en komt uit op de platformen.  

2.2 Hekken 

De hekken in het landingsterrein zijn genummerd van 1 tot en met 23 echter met onderbrekingen. 
De officiële doorgangen naar airside zijn:  

 Poort 18 (toegangspoort tot landingsterrein); 

 Poort 19 (toegangspoort voor Foxtrot, KJC en de hangaars); 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                
        Figuur: Grens L1 en L2 
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VEILIGHEID: Blijf, nadat u het geopende hek bent gepasseerd, ALTIJD WACHTEN tot het hek zich achter u heeft gesloten. 

Hiermede voorkomt u, dat onbevoegden ongemerkt het landingsterrein kunnen betreden.  

 

De overige hekken geven toegang tot Airside en zijn genummerd : 
Hek 3, 6, 6, 8, 9 en 10A  

 

CRASHHEKKEN, ook wel CALAMITEITENHEKKEN genoemd, zijn bedoeld voor brandweerinzet in de directe nabijheid van de 

luchthaven en alternatieve toegang tot het landingsterrein in geval van een EMERGENCY. Door deze hekken kunnen de 

hulpdiensten tevens het terrein verlaten via een nader te bepalen route, die niet door het vastgelopen wegverkeer wordt 

geblokkeerd. Alle crashhekken zijn gesloten met hangsloten, waarvan de sleutel op iedere crashtender, op alle Operationele 

voertuigen en op de Technische Dienst voertuigen aanwezig is.  

 

UITGANGSSTELLINGEN (UGS): 

Rijdend aan landzijde vinden we op diverse wegen en kruispunten rode borden met het opschrift “UGS A” en “UGS B”. Deze 

borden leiden de hulpverleners naar de uitgangsstellingen. 

 
UGS: In het kader van de Calamiteitenplan is een uitgangsstelling (UGS) vastgesteld. Een UGS is de plaats waar het bij de 

rampenbestrijding in te zetten potentieel wordt samengetrokken, van waaruit het wordt ingezet en waarheen het na de 

werkzaamheden terugkeert. 

UGS-A: Poort (hek) 18 : toegangshek met toegangscontrole ASSAS  

UGS-B: Poort (hek) 19 : toegangshek met toegangscontrole ASSAS 

 

In geval van een calamiteit wordt iedere bestuurder van een calamiteitenvoertuig, dat van buiten de luchthaven komt, 

geacht de uitgangsstelling te kunnen vinden. Aangezien deze voertuigen niet geautoriseerd zijn om zonder meer het 

landingsterrein te mogen betreden, zullen ze moeten worden begeleid. U, als houder van een terreinbevoegdheid kan dan 

worden gevraagd deze begeleiding te verzorgen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Poort 18 (landside) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Foto 4: Poort 19 (landside) 
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2.3 Bebouwing en installaties in het landingsterrein 

In het landingsterrein vindt u de hieronder weergegeven bebouwing en installaties: 

 Baanstation/Regelkamer 2 (hoog- en laagspanningsruimte): bevindt zich langs de noordelijke randweg ter 

hoogte van hek 6. Bevind zich op de plattegrond onder veld R3 (Pagina 22) 

 VDF-station gesitueerd nabij de Vliegveldweg. Veld B4) 

 Zichtmeter 2 stuks (t.b.v. RVR-meting) tussen baan en de Doenkade. Veld I4 en R4 

 Windmeetmasten 2 stuks tussen baan en Doenkade. Veld J4 en R4 

 Localizerantennes bevinden  zich in de verlengde baanas (extended centerline) baan 06/24. Veld B5 en Y5 

 Glidepath-antennes met shelter tussen noordelijke randweg en de baan veld. Veld I4 en S4 

 VHF communicatie antennes Zuidelijke randweg. Veld R8 

 Meteo-veld apparatuur voor het verzamelen en registreren van meteorologische meetgegevenstussen 

noordelijke randweg en de baan. Veld O3  

 Naderingsverlichting het deel van de naderingsverlichting dat binnen het landingsterrein ligt 

 Windzakken (3x, waarvan 2 stuks verlicht). Veld E5, V6 en H10 

 Brandweeroefenplaats (o.a. containers) t.b.v. training luchthavenbrandweer. Veld S8 

 Gemaal veld W9 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Foto 5: VDF-station 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Foto 7: VHF-communicatieantennes 

 

 

 

 

 

 

 

                 Foto 6: Baanstation/Regelkamer 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Foto 8: Brandweeroefenplaats 
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                               Foto 9: Meteoveld                                                                                      Foto 10: Glipath Antenne baan 06 

 

De localizerantenne en de glidepath-antenne zijn gevoelige instrumenten, die snel verstoord kunnen worden. In het 

stralingsgebied van de antennes is een zgn. "storingsgebied" (ook wel critical area genoemd) ingesteld dat niet betreden 

mag worden. Het storingsgebied bevindt zich tussen de zender en de bijbehorende monitor.   

 

De monitor bewaakt de sterkte en kwaliteit van het uitgezonden signaal en rapporteert rechtstreeks aan de verkeersleiding. 

De LVNL merkt dus als eerste of er verstoring van het signaal plaatsvindt. Het aan- en uitschakelen van de zenders (en dus 

ook de “reset” na verstoring) wordt vanuit Schiphol geregeld. Ieder voertuig, dat (ongeautoriseerd) het storingsgebied 

binnen rijdt, zal onherroepelijk het uitvallen van het betreffende signaal veroorzaken hetgeen onder marginale 

weerscondities tot direct gevaar leidt voor naderend vliegverkeer. Het storingsgebied is gemarkeerd met rood / gele borden 

(zie foto 11) met de tekst: “Storingsgebied LVNL-baken Betreden ten strengste VERBODEN” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 11 a & b: Afzetting storingsgebied 
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Bij landingsoperaties onder slecht zicht weersomstandigheden mogen zich geen grondvoertuigen of vliegtuigen in 

de omgeving van de betreffende baan bevinden. Het dan verboden gebied heet de “Protection Zone” (critical + sensitive 

area). 

Deze gebieden zijn zowel bij de Verkeersleiding (‘Toren’) als bij de Operationele Dienst bekend, die daarin dan ook niets of 

niemand zullen toelaten.  

Overigens zullen bij een zicht minder dan 1000m geen voertuigen in het landingsterrein worden toegelaten. 

 

 

Figuur 1: Protection Area (critical + sensitive area) 

 

2.4 Luchtreclame (bannertowing/sleepvlucht) voorzieningen 

Ten noorden van de baan in veld K3, L3 en M3  is ten behoeve van luchtreclame een kort gemaaide grasstrook 

aangewezen.Reclameslepen dient te geschieden overeenkomstig de door Rotterdam The Hague Airport gestelde regels. 

Tijdens luchtreclameactiviteiten verdient het rijden in de buurt van de bannertowing-voorzieningen uw speciale aandacht: 

Sleepluchtvaartuigen, voorzien van sleeplijn en oppikhaak, naderen laag, waarbij speciaal tijdens crosswind, de slecht 

zichtbare oppikhaak zich niet in het “spoor” van het slepende luchtvaartuig zal bevinden. 

 

 

 

 

Foto 12: Sleepvlucht ten noorden van de start- en landingsbaan 



AIRPORT AUTHORITY 
 
 

 
Bestand:  Module A – L1 Algemeen 
Datum:  16 december 2017 
Opsteller:  Dennis Henze, Rolf Noordam 
Versie:  5.1 

Pagina 12 van 28 

3.   Beperkt zicht omstandigheden (BZO)

 

Wanneer de zichtwaarden in het landingsterrein onder een bepaalde waarde komen wordt er door de LVNL een  

BZO-fase afgekondigd. 

 

Een en ander is samengevat in de maatregel: “BEPERKT ZICHT OMSTANDIGHEDEN”: 

 

1. BZO fase A 550 m ≤ laagste RVR ≤ 1500 m en/of 200 ft ≤ wolkenbasis ≤ 300 ft 
  - De protection area (critical + sensitive area) van baan 06/24 dient te worden vrijgemaakt 

van obstakels en voertuigen; ook dienen alle werkzaamheden in de protection area te 
worden gestopt. 

RVR  < 1000 m 
- Werkzaamheden in het landingsterrein worden beëindigd en het gebied wordt vrijgemaakt. 

2. BZO fase B 350 m ≤ laagste RVR < 550 m en/ of wolkenbasis < 200 ft 
  -    Rijden met operationele voertuigen op taxibaan alleen na toestemming TWR. 
  -    TWR informeert Operations alvorens taxiklaring te geven. 
  -    Operations zorgt voor begeleiding van het taxiënd verkeer of geeft aan of de taxiroute 

     vrij is als er geen marshaller beschikbaar is. 

3. BZO fase C 100 m ≤ laagste RVR < 350 m 
  -     Bij vliegverkeer maatregelen als bij 2. 

4. BZO fase D RVR < 100 m 
  -     Geen vliegverkeer. 

 

Bovenstaande houdt in dat er bij een zicht van minder dan 1500 meter beperkingen gelden voor de toegang tot het 

landingsterrein. 

 

Bij een zicht van minder dan 1000 meter is het niet toegestaan het landingsterrein te betreden. 
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De “manoeuvring area” is onderdeel van het landingsterrein. 
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4. Vliegtuig Voorval Rotterdam (VOR) 

 

Indien een luchtvaarttuig aangeeft dat er een probleem is kan er een alarmstatus voor worden afgegeven door de Duty 

Manager Operations. Dit wordt aangeduid door de afkorting VOR 1 t/m 7. Waarbij VOR 1 de laagste alarmstatus is en VOR 7 

de hoogste. 

Indien er een alarmstatus wordt afgegeven dient u zo snel mogelijk het landingsterrein te verlaten en uw werkzaamheden te 

staken. 

Het is gebruikelijk dat men in geval van een VOR, de communicatie op kanaal 1 en 2  tot het uiterst noodzakelijke beperkt. 

Tevens kan het voorkomen dat de Havendienst / Airport Authority  een radiostilte afkondigt. 
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5. Regels met betrekking tot personen en voertuigen 

 

De eisen, te stellen aan het gedrag van personeel en de uitrusting van voertuigen met betrekking tot het 

betreden van- of het gebruik op de Airside respectievelijk in het landingsterrein zijn door de exploitant (Rotterdam 

Airport B.V.) vastgelegd in het luchthavenreglement Rotterdam The Hague Airport (hoofdstuk 5 - nadere 

voorschriften  Airside) 

 

5.1 Rijgedrag op Airside 

 

De MAXIMUM SNELHEID op Airside en in het landingsterrein is 30 km / uur en geldt voor ALLE weggebruikers. Op de 

platformen geldt een maximum snelheid van 15 km / uur. 

 

Uitgezonderd slechts:  

 

1. BRANDWEER-voertuigen tijdens uitruk ten tijde van een calamiteit of verwachte calamiteit, waarbij 

gebruik gemaakt moet worden van blauw zwaailicht en tweetonige hoorn 

2. HAVENDIENST / AIRPORT AUTHORITY -voertuigen ten tijde van calamiteit, gebruik makend van 

optische- en/of geluidssignalen en tijdens baaninspecties of vogelcontroles terwijl t.g.v. naderend 

verkeer, de runway met spoed dient te worden vrijgemaakt (art. 22 lid 6 van LHR RTHA). 

3. STROEFHEIDS-meetvoertuigen voor het vaststellen van de frictiecoëfficiënt c.q. het meten van de 

braking-action van de runway en / of de rolbaan. Er worden optische signalen gevoerd tijdens de 

stroefheidsmeting. 

4. VOERTUIGEN van hulpdiensten, die tijdens een calamiteit onder begeleiding van de Havendienst / 

Airport Authority  het landingsterrein doorkruisen, waarbij optische signalen worden gevoerd 

5. VOERTUIGEN t.b.v. gladheidbestrijding waarvan de optimale operationele rijsnelheid boven de 30 

km/h kan liggen, terwijl geel zwaai- of knipperlicht wordt gevoerd 

6. FAUNABEHEER-voertuigen, die tijdens vogelverjaging t.g.v. naderend luchtverkeer de baan met spoed 

moeten vrijmaken. Er wordt een geel zwaailicht gevoerd. 

 

 

LET OP: De Havendienst / Airport Authority  kan in goed overleg met de Verkeersleiding (LVNL) onder uitzonderlijke 

omstandigheden nader te bepalen voertuigen ontheffing verlenen m.b.t. de maximum snelheid in het landingsterrein.  
 
VOORRANG: In het landingsterrein en op het platform hebben de hieronder genoemde categorieën gebruikers ten opzichte 
van  

         elkaar voorrang in de daarbij vermelde volgorde: 
a. Startende of landende luchtvaartuigen; 
b. Motorvoertuigen ten dienste van politie en brandweer, ziekenauto’s en motorvoertuigen van andere 

hulpverleningsdiensten, voor zover zij de op grond van het gestelde in het Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens 1990 voorgeschreven optische en geluidssignalen voeren; 

c. Taxiënde luchtvaartuigen, evenals motorvoertuigen die deze begeleiden; 
d. Passagiers die te voet van en naar de luchtvaartuigen worden begeleid; 
e. Gesleepte luchtvaartuigen; 
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5.2 Luchthavenreglement Rotterdam The Hague Airport (1-1-2017)  
 

Hoofdstuk V  
Nadere voorschriften Airside  
Artikel 15 Bevoegdheid betreden Airside  
 
1. Het is verboden om zonder voorafgaande toestemming van de Exploitant de niet voor het publiek toegankelijke gedeelten 
van de luchthaven te betreden.  
 
2. Toestemming tot het betreden van of het zich bevinden op het landingsterrein en het platform wordt slechts verleend aan 
personen, wiens aanwezigheid aldaar in verband met hun werkzaamheden of de vluchtuitvoering met een luchtvaartuig 
noodzakelijk is, een en ander ter beoordeling van de Havenmeester of namens hem de DMO met inachtneming van het 
gestelde in het Reglement Toegang Rotterdam The Hague Airport, welk reglement onverminderd van kracht is.  
 
3. Personen aan wie tijdelijk of voor onbepaalde tijd toestemming is verleend voor toegang op het landingsterrein melden 
zich aan voordat zij het landingsterrein betreden en melden zich af, nadat zij het landingsterrein hebben verlaten, bij de 
Havenmeester of namens hem de DMO.  
 
4. De Exploitant of namens deze de Havenmeester dan wel de DMO mag – indien hier aanleiding en/of noodzaak voor is - te 
allen tijde personen te gelasten zich uit het landingsterrein, van het platform of de overige niet voor publiek toegankelijke 
ruimten te verwijderen of de bevoegdheid tot het betreden van bepaalde gebieden wijzigen.  
 
5. De Exploitant mag te allen tijde de indeling van de luchthaven wijzigen en is altijd bevoegd nadere regels te stellen in het 
kader van de toegang tot en het verblijf op de luchthaven.  
 
6. De sleutelhouder of eigenaar van een hangar die zich toegang verschaft tot Airside dient zich ervan te vergewissen om in 
geval van onbemande hekken/poorten deze achter zich te sluiten en op slot te doen alvorens zich verder op Airside te 
begeven. Het is degene die zich op deze wijze toegang tot Airside verschaft enkel toegestaan zich op DAR-1 dan wel DAR-2 te 
bevinden en het is nimmer toegestaan zich naar of op SRA-CP te begeven.  
 
7. Het niet voor het publiek toegankelijke gedeelte van de luchthaven is uitsluitend toegankelijk voor personen in het bezit 
van:  
a. een geldige instapkaart (boarding pass) of gelijkwaardig document, in aanvulling met een geldig paspoort met 
goedgelijkende foto of een geldige ID-kaart met goedgelijkende foto;  
b. een geldige bemanningsidentiteitskaart (crew member certificate voor SRA-CP of flight member/crew license voor DAR-1 
of DAR-2);  
c. een Rotterdam The Hague Airport Pas of een Rotterdam The Hague Airport bezoekerspas, die enkel toegang verschaft tot 
dat gedeelte (DAR-1, DAR-2 dan wel SRA-CP), waarvoor die pas is uitgegeven.  
 
De personen in het bezit van een Rotterdam The Hague Airport Bezoekerspas zijn slechts gerechtigd het niet voor het 
publiek toegankelijke gedeelte te betreden of zich daarop te bevinden onder begeleiding en toezicht van een persoon met 
RTHA-pas, die begeleidingsbevoegd is. 
 
8. De Exploitant of namens deze de havenmeester dan wel de havendienst mag – indien hier aanleiding en/of noodzaak voor 
is - te allen tijde conform artikel 5 lid 3 en artikel 4 van dit Reglement een pas, zoals in het zevende lid van dit artikel 
genoemd, intrekken en personen te gelasten zich uit het landingsterrein, van het platform of de overige niet voor publiek 
toegankelijke ruimten te verwijderen of de bevoegdheid tot het betreden van bepaalde gebieden wijzigen.  
 
9. De persoon, die met toestemming van of namens de exploitant Airside betreedt en/of zich op Airside bevindt, heeft enkel 
toestemming dat gedeelte van Airside te betreden of zich op dat gedeelte van Airside te bevinden, waarvoor toestemming is 
verleend.  
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10. Op de gedeelten van de luchthaven, die enkel toegankelijk zijn voor personen in het bezit van een in lid 7 van dit artikel 
genoemde Rotterdam The Hague Airport Pas of Rotterdam The Hague Airport Bezoekerspas, zijn nadere regels en 
voorwaarden van toepassing zoals vastgelegd in het Reglement Toegang Rotterdam The Hague Airport en de ‘Voorwaarden 
Rotterdam The Hague Airportpas’, die ter hand worden gesteld aan die personen bij het uitreiken van een dergelijke pas.  
 

Artikel 16 Activiteiten op Airside  
1. Behoudens expliciete toestemming van of namens de exploitant is het verboden om buiten de reguliere 
openstellingstijden van de luchthaven gebruik te maken van de infrastructuur en faciliteiten aan de niet voor het publiek 
toegankelijk gestelde gedeelten van de luchthaven. Daaronder wordt onder meer, maar niet uitputtend, verstaan;  
 
a. De start- en landingsbanen  
b. De taxibanen en platformen  
c. De brandstofinstallaties  
d. De dienstwegen  
2. Het is een ieder verboden zich op de niet voor het publiek toegankelijk gestelde gedeelten van de luchthaven zodanig te 
gedragen dat gevaar wordt veroorzaakt of dat het verkeer wordt gehinderd of kan worden gehinderd.  
 
3. De Exploitant of namens deze de Havenmeester dan wel de DMO kunnen, indien de goede orde en veiligheid zulks 
vereisen, direct een activiteit laten onderbreken of stopzetten.  
 
4. Bij invallende duisternis of bij afnemend zicht en na beëindiging van de werkzaamheden, wordt het landingsterrein 
onmiddellijk verlaten, tenzij met de Havenmeester of de DMO anders is overeengekomen.  
 
5. Obstakels, gereedschappen, voertuigen, materialen en andere roerende zaken worden niet geplaatst of achtergelaten, 
anders dan op de door de Havenmeester of de DMO aangewezen gedeelten van het landingsterrein. Alle roerende zaken die 
bij de afhandeling van een luchtvaartuig zijn betrokken en die niet aanstonds ten behoeve van een luchtvaartuig behoeven 
te worden gebruikt, dienen  
18  
 
onmiddellijk door de gebruiker naar de daarvoor aangewezen plaats te worden gebracht.  
 
6. Beschadiging van het terreinoppervlak, de daarop geplaatste installaties of voorzieningen, waardoor enig gevaar of schade 
voor luchtvaartuigen kan ontstaan, dient onmiddellijk door de veroorzaker en/of de waarnemer gemeld te worden aan de 
Havenmeester of de DMO.  
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Artikel 17 Verplaatsen van luchtvaartuigen en/of voer- of werktuigen na incident of ongeval.  
Indien zich tijdens het opstijgen, landen, slepen of taxiën een incident of ongeval voordoet mag de gezagvoerder of de 
bestuurder van het voer- of werktuig, het luchtvaartuig dan wel het voer- of werktuig eerst weer verplaatsen nadat daartoe 
toestemming is verleend door de bevoegde instanties en na verkregen toestemming van de luchthavenautoriteit.  

 
Artikel 18 Regeling Beperkt Zicht Omstandigheden  
Tijdens beperkt zicht omstandigheden is de vigerende regeling B.Z.O. van kracht en worden de daarin gestelde voorwaarden 
en beperkingen stipt opgevolgd.  

 
Artikel 19 Inzet en planning van bedrijfsmiddelen op Airside  
Luchtvaartmaatschappijen en op de luchthaven werkzame afhandelings-maatschappijen, of luchtvaartbedrijven die 
ongeregelde verkeersvluchten uitvoeren, evenals bestuurders van luchtvaartuigen die niet-commerciële vluchten uitvoeren, 
verschaffen de Exploitant tijdig vooraf gegevens die noodzakelijk zijn voor de inzet en planning van bedrijfsmiddelen. Deze 
gegevens omvatten in ieder geval:  
a. Schematijden van aankomst en vertrek;  

b. Type vliegtuig en configuratie;  

c. Vluchtnummers en vliegtuigregistratie van aankomende en vertrekkende vluchten;  

d. Aantal vervoerde passagiers, lading en aard van de vlucht;  

e. Van te voren bekende afwijkingen van schematijden;  

f. Eventuele bijzonderheden voortkomend uit de aard van (een) bepaalde vlucht(en);  

g. Gegevens over gevaarlijke stoffen aan boord van het luchtvaartuig.  
 

Artikel 20 Passagiers en luchtvaartmaatschappijen op Airside  
1. Degenen, die zich met de afhandeling van passagiers belasten, zien erop toe - en grijpen indien nodig in - dat de passagiers 
zich te allen tijde slechts in aaneengesloten groepen en onder begeleiding van tenminste één employé van 18 jaar of ouder 
van de betrokken afhandelingsmaatschappij, luchtvaartmaatschappij of het betrokken luchtvaartbedrijf, veilig op het 
platform begeven.  
 
2. Indien passagiers zich op het platform (gaan) begeven tijdens het in- en ui taxiën van een ander toestel of andere 
toestellen in de directe omgeving van de vliegtuigopstelplaats waar de passagiers zich (naar toe of vanaf) begeven, dient 
degene die met de afhandeling van de passagiers is belast te wachten tot het toestel weg is.  
19  
 
3. Degene die met de afhandeling van passagiers is belast dient omwille van de safety en security, gedurende de gehele 
afhandeling een goed zicht te hebben op de passagiersstroom, eventuele vliegtuigtrappen, de gate/ bus en de aankomsthal.  
 
4. Passagiers worden onder toezicht van en via de daarvoor aangemerkte looproute door de in het eerste lid bedoelde 
personen naar of van het luchtvaartuig begeleid.  
 
5. Tenzij met de betrokken luchtvaartmaatschappij of het betrokken luchtvaartbedrijf een andere regeling is getroffen, meldt 
de gezagvoerder van een vliegtuig zich terstond na aankomst, evenals voor vertrek en voorts ook in alle andere gevallen 
waarin de Havenmeester of de DMO zulks wenselijk acht, bij deze functionaris.  
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Artikel 21 Voer- en werktuigen op Airside  
1. Voer- en werktuigen hebben slechts toegang tot het niet voor publiek toegankelijke gedeelte van de luchthaven, indien 
daartoe door de luchthavenautoriteit toestemming is verleend.  
 
2. Voer- en werktuigen hebben slechts toegang voor de duur van de werkzaamheden waarbij zij benodigd zijn.  
 
3. Voer- en werktuigen zijn voorzien van door de Exploitant voorgeschreven markeringstekens.  
 
4. Alle op het landingsterrein aanwezige voer- en werktuigen moeten zijn voorzien van communicatieapparatuur, een oranje 
zwaailicht welke tijdens gebruik in werking dient te zijn.  
 
5. Voor tijdelijke obstakels, zoals hijskranen, geldt bovendien dat zij een rood/wit geblokte vlag in top hebben en zulks ter 
bepaling van de Havenmeester of de DMO, een rondom rood licht uitstralend obstakellicht.  
 
6. Voer- en werktuigen, waarvan de motor in werking is gesteld, worden niet onbeheerd achtergelaten, met uitzondering 
van voertuigen die dienen om geparkeerde vliegtuigen van energie of lucht te voorzien.  
 
7. Een voer- en werktuig wordt zodanig bij een luchtvaartuig opgesteld, dat dit te allen tijde onbelemmerd van dit 
luchtvaartuig kan worden weggereden.  
 
8. Voer- en werktuigen zijn uitgerust met een deugdelijke parkeerrem of andere blokkeerinrichting, welke inrichting in 
werking is gesteld indien het bedienend personeel zich niet in of op het voertuig bevindt.  
 
9. Van voer- en werktuigen die zich op airside voortbewegen, is de dimverlichting altijd ontstoken. 
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Artikel 22 Bestuurders van voer- en werktuigen op Airside  
1. De bestuurders van voertuigen die aan het verkeer op de niet voor het publiek toegankelijke gedeelten van de luchthaven 
deelnemen, voldoen aan door de Exploitant te stellen eisen van terreinkennis en rijvaardigheid.  
 
2. De bestuurders van voertuigen die aan het verkeer op de niet voor het publiek toegankelijke gedeelten van de luchthaven 
deelnemen, houden zich aan door de Exploitant vastgestelde rijroutes en dienstwegen.  
 
3. De bestuurders van voertuigen die aan het verkeer op de niet voor het publiek toegankelijke gedeelten van de luchthaven 
deelnemen, gedragen zich overeenkomstig de voorschriften als vervat in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 
1990. (RVV 1990)  
 
4. De bestuurders van voertuigen die aan het verkeer op de niet voor het publiek toegankelijke gedeelten van de luchthaven 
deelnemen, gedragen zich overeenkomstig de verkeerstekens. Het plaatsen, verplaatsen en verwijderen van verkeerstekens 
geschiedt door de Exploitant of in diens uitdrukkelijke opdracht.  
 
5. In afwijking van het bepaalde in het vierde lid geldt voor de niet voor het publiek toegankelijke dienst- en randwegen een 
maximumsnelheid van 30 km per uur en op de platformen een maximumsnelheid van 15 km per uur.  
 
6. Het bepaalde in het vijfde lid geldt niet voor voertuigen van de havendienst en hulpdiensten, voor zover dit in het belang 
is van de dienstuitvoering.  
 
7. De Exploitant kan verplicht stellen dat bestuurders van voertuigen welke worden gebruikt op het landingsterrein, voorzien 
zijn van verbindingsmiddelen.  
 
8. Bestuurders van voertuigen die aan het verkeer op de niet voor het publiek toegankelijke gedeelten van de luchthaven 
deelnemen, verzoeken voordat het landingsterrein wordt ingereden om toestemming tot het betreden er van.  
 
9. Voor bestuurders die bevoegd zijn zich in het landingsterrein te begeven, geldt naast lid 1 van dit artikel eveneens, dat zij 
dienen te voldoen aan door de Exploitant te stellen eisen met betrekking tot radiotelefonieprocedures en uitgebreide kennis 
van het landingsterrein.  
 
10. Bestuurders van voertuigen die aan het verkeer op de niet voor het publiek toegankelijke gedeelten van de luchthaven 
deelnemen, brengen voordat het landingsterrein wordt ingereden, een tweezijdige verbinding tot stand en luisteren in het 
landingsterrein voortdurend de daarvoor toegewezen frequentie uit.  
 

Artikel 23 Voorrangsregels op Airside  
In het landingsterrein en op het platform hebben de hieronder genoemde categorieën gebruikers ten opzichte van elkaar 
voorrang in de daarbij vermelde volgorde:  
a. Startende of landende luchtvaartuigen;  

b. Motorvoertuigen ten dienste van politie en brandweer, ziekenauto’s en motorvoertuigen van andere 
hulpverleningsdiensten, voor zover zij de op grond  
 
 
van het gestelde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 voorgeschreven optische en geluidssignalen 
voeren;  

c. Taxiënde luchtvaartuigen, evenals motorvoertuigen die deze begeleiden;  

d. Passagiers die te voet van en naar de luchtvaartuigen worden begeleid;  

e. Gesleepte luchtvaartuigen;  

f. Andere voertuigen.  
 

Artikel 24 Parkeren van luchtvaartuigen  
1. Het parkeren van luchtvaartuigen op het platform geschiedt overeenkomstig de door de Havenmeester of de DMO, dan 
wel de luchtverkeersleiding gegeven aanwijzingen.  
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2. Het opstellen, parkeren en stallen van, evenals het verrichten van reparaties aan luchtvaartuigen, is slechts na van de 
luchthavenautoriteit verkregen toestemming toegestaan op of in de daarvoor bestemde of aangewezen locaties.  
 
3. De luchthavenautoriteit kan gelasten dat geparkeerde, opgestelde of gestalde luchtvaartuigen worden verplaatst indien 
deze dit uit het oogpunt van goede orde en veiligheid noodzakelijk acht. Dienstwegen dienen vrij te blijven om verkeer 
ongehinderd doorgang te verlenen.  
 

Artikel 25 Verplaatsen van luchtvaartuigen  
1. Het landen op en opstijgen van de luchthaven geschiedt op en van de daartoe bestemde en als zodanig door de 
Havenmeester of door een namens hem aangewezen persoon beschikbaar gestelde banen, gelegen binnen het in gebruik 
zijnde deel van het landingsterrein.  
 
2. Luchtvaartuigen taxiën op de daarvoor bestemde rijbanen of daartoe bestemde gedeelten van het landingsterrein met 
een maximum snelheid van 15 knopen.  
 
3. Taxiën en slepen en push- back van luchtvaartuigen geschiedt overeenkomstig de door de Havenmeester of de DMO, dan 
wel de luchtverkeersleiding gegeven aanwijzingen.  
 
4. Buiten de in de vorige leden genoemde terreindelen is het verplaatsen van luchtvaartuigen op de luchthaven slechts 
toegestaan op de daartoe door de Exploitant beschikbaar gestelde terreindelen.  
 

Artikel 26 Inwerking stellen van vliegtuigmotor  
1. Het in werking stellen van een vliegtuigmotor is slechts toegestaan indien:  
 
a. Personen, voertuigen en ander materieel voor zover niet noodzakelijk bij de startprocedure van de vliegtuigmotor, zich op 
veilige afstand van het vliegtuig bevinden;  
b. Stoffen die gevaar of schade kunnen opleveren worden opgeruimd, dan wel uit de onmiddellijke omgeving van het 
vliegtuig verwijderd.  

c. uitdrukkelijk toestemming is verleend door de luchtverkeersleiding (met uitzondering van (ground) idle proefdraaien, 
waarbij toestemming verkregen dient te zijn door de luchthavenautoriteit;  

d. buiten het vliegtuig een ter zake bevoegd persoon zodanig is opgesteld, dat hij aanwijzingen kan geven aan degene die 
belast is met de controle van de bedieningsinstrumenten. Deze voorwaarde geldt niet indien er sprake is van een niet-
commerciële vlucht.  
 
2. Met inachtneming van het eerste lid is tijdens het in werking stellen en houden van vliegtuigmotoren tevens:  

a. In de stuurhut van het vliegtuig een ter zake bevoegd persoon aanwezig, die de controle heeft over de bedieningsorganen 
en de remmen;  

b. Ervoor zorg gedragen dat door de vliegtuigmotoren geen schade wordt veroorzaakt aan zaken en dat de veiligheid van 
personen niet in gevaar wordt gebracht.  
 
3. Onverminderd het tweede lid geschiedt het in werking stellen van een vliegtuigmotor door middel van het met 
handkracht bewegen van de luchtschroef door personen die terzake geïnstrueerd zijn.  
 
4. Indien het vliegtuig op een platform stil staat is het verboden de vliegtuigmotor in werking te stellen of te hebben met een 
hoger toerental dan het stationaire toerental.  
 
5. Het vierde lid geldt niet indien in het desbetreffende vlieghandboek een hoger toerental is voorgeschreven voor afkoeling 
van de vliegtuigmotor na de vlucht, dan wel het opwarmen van de vliegtuigmotor voor de vlucht.  
 
6. Het is verboden in hangars vliegtuigmotoren of ‘Auxiliary Power Units’ (APU’s) in bedrijf te stellen of te houden.  
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7. Het is verboden een vliegtuig met één of meer in werking zijnde motoren in beweging te zetten, indien daardoor letsel of 
schade kan worden berokkend aan personen of zaken of de veiligheid van personen daardoor in gevaar kan worden 
gebracht.  
 
8. Wanneer bij of uit een vliegtuig een vloeistoflekkage, waaronder maar niet uitsluitend, een brandstof- en/of olielekkage, 
wordt geconstateerd, vindt het starten of opnieuw starten van de motoren niet eerder plaats, dan na overleg met de 
luchthavenautoriteit.  
 

Artikel 27 Proefdraaien vliegtuigmotor  
1. Proefdraaien van vliegtuigmotoren geschiedt slechts op daarvoor door de Exploitant aangewezen plaatsen, met 
inachtneming van de voorwaarden en beperkingen, zoals deze zijn gesteld in de vigerende regeling proefdraaien.  
 
2. De Exploitant kan het proefdraaien gedurende bepaalde uren of dagen verbieden en kan aan het proefdraaien nadere 
voorwaarden verbinden.  
 
3. Het proefdraaien op een platform is verboden, behoudens tevoren verkregen toestemming van de luchthavenautoriteit.  
bedieningsinstrumenten. Deze voorwaarde geldt niet indien er sprake is van een niet-commerciële vlucht.  
 
2. Met inachtneming van het eerste lid is tijdens het in werking stellen en houden van vliegtuigmotoren tevens:  

a. In de stuurhut van het vliegtuig een ter zake bevoegd persoon aanwezig, die de controle heeft over de bedieningsorganen 
en de remmen;  

b. Ervoor zorg gedragen dat door de vliegtuigmotoren geen schade wordt veroorzaakt aan zaken en dat de veiligheid van 
personen niet in gevaar wordt gebracht.  
 
3. Onverminderd het tweede lid geschiedt het in werking stellen van een vliegtuigmotor door middel van het met 
handkracht bewegen van de luchtschroef door personen die terzake geïnstrueerd zijn.  
 
4. Indien het vliegtuig op een platform stil staat is het verboden de vliegtuigmotor in werking te stellen of te hebben met een 
hoger toerental dan het stationaire toerental.  
 
5. Het vierde lid geldt niet indien in het desbetreffende vlieghandboek een hoger toerental is voorgeschreven voor afkoeling 
van de vliegtuigmotor na de vlucht, dan wel het opwarmen van de vliegtuigmotor voor de vlucht.  
 
6. Het is verboden in hangars vliegtuigmotoren of ‘Auxiliary Power Units’ (APU’s) in bedrijf te stellen of te houden.  
 
7. Het is verboden een vliegtuig met één of meer in werking zijnde motoren in beweging te zetten, indien daardoor letsel of 
schade kan worden berokkend aan personen of zaken of de veiligheid van personen daardoor in gevaar kan worden 
gebracht.  
 
8. Wanneer bij of uit een vliegtuig een vloeistoflekkage, waaronder maar niet uitsluitend, een brandstof- en/of olielekkage, 
wordt geconstateerd, vindt het starten of opnieuw starten van de motoren niet eerder plaats, dan na overleg met de 
luchthavenautoriteit.  
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Artikel 28 In- en uitstappen gedurende met een in werking gestelde motor  
1. Het is verboden personen in of uit een luchtvaartuig met een in werking gestelde motor te laten stappen.  
 
 
2. Het eerste lid geldt niet ten aanzien van meermotorige luchtvaartuigen, voor zover het betreft de motor of motoren aan 
de andere zijde van het luchtvaartuig dan waar het in- en uitstappen plaatsvindt, en deze personen bij het verlaten of het 
naderen van het vliegtuig de in werking zijnde motor of motoren niet hoeven te passeren.  
 
3. De personen, zoals bedoeld in het tweede lid, die als passagier aangemerkt kunnen worden, dienen in deze situatie nog 
altijd tot aan de vliegtuigdeur en/of in omgekeerde richting vanaf de vliegtuigdeur, te worden begeleid als bedoeld in artikel 
20 van dit Reglement.  
 

Artikel 29 Luchtballon en Luchtschip  
1. Het opstijgen van een vrije luchtballon of luchtschip is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de Exploitant of de Havenmeester en vanaf het deel van het landingsterrein dat daartoe door de Exploitant is aangewezen.  
 
2. Bij het opstijgen van een vrije luchtballon of luchtschip dienen alle aanwijzingen gegeven door de luchthavenautoriteit te 
worden opgevolgd.  
 

Artikel 30 Explosieven en gevaarlijke stoffen  
1. Vliegtuigen met explosieven aan boord worden geparkeerd op de daartoe door de Exploitant aangewezen plaatsen.  
 
2. Van zich aan boord van een luchtvaartuig bevindende gevaarlijke stoffen wordt door de bezitter dan wel houder daarvan 
van te voren gedetailleerd melding gedaan aan de Exploitant of de grondafhandelingsdienst. Instructies van de Exploitant 
met betrekking tot gevaarlijke stoffen dienen stipt te worden opgevolgd.  
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LET OP de regelmatig door de Airport Authority  uitgegeven” Airport Authority Nieuws” posters en pamfletten die u van 

wijzigingen en extra aandachtspunten op de hoogte brengen. 
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6.       Oefenvragen 
 

6.1 Oefenvragen tot het landingsterrein L1 

 

Hoe heet de toegangsweg van RWY24?  

A. Toegangsweg kop 24 noord  

B. Witte weggetje  

C. Inspectiepad  

D. Oude Bovendijkseweg  

 

Goede antwoord: Toegangsweg kop 24 noord  

 

Bij welk hek (poort) moet u zich aanmelden wanneer u het landingsterrein wil betreden? 

A. Hek 3  

B. Hek 10  

C. Hek 18  

D. Hek 19  

 

Goede antwoord: Hek 18  

 

Hoe wordt in het landingsterrein de grens van L1 aangegeven?  

A. Niet  

B. Door middel van borden  

C. Niet, maar het is 50 meter tot aan de start- en landingsbaan  

D. Er staan witte paaltjes bij de grens van L1 

 

Goede antwoord: D.m.v. borden 
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7.       Plattegrond  
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9. Woordenlijst 

 

Omschrijving Omschrijving 

ANTI COLLISION LIGHT 
Anti-botsinglicht, Rood knipperlicht, midden onder de luchtvaartuigromp, op 
de romp of op het staartvlak. 

AOO Airside Operations Officer. Medewerker Havendienst / Airport Authority 

APPROACH Nadering 

APRON,TARMAC, RAMP Platform 

ATC (AIR TRAFFIC CONTROL) Luchtverkeersleiding 

BZO Beperkt Zicht Omstandigheden 

DMO 
Duty Manager Operations. Dienstverantwoordelijke medewerker Havendienst 
/ Airport Authority. 

FINAL Het laatste stuk in de aanvliegprocedure, in de centreline van de baan) 

GEISOLEERD WERK 
Werkzaamheden waarvan de toegang tot het werkterrein geheel vrij is van 
het in gebruik zijnde deel van het landingsterrein en volledig is beveiligd 
d.m.v. bijvoorbeeld bouwhekken 

GLIPATH 
Dalingshoekbaken; glijpad; de dalingshoek die het luchtvaartuig volgt tijdens 
het laatste deel van de landing (onderdeel van ILS) 

ILS Instrument landingssysteem 

ILS CRITICAL AREA ILS storingsgebied. Zie kaartje in hoofdstuk 2.1 

ILS SENSITVE AREA 
Dat gedeelte van het luchtvaartterrein bestemd voor het starten, landen, 
taxiën en slepen van luchtvaartuigen 

LANDINGSTERREIN 
Dat gedeelte van het luchtvaartterrein bestemd voor het starten, landen, 
taxiën en slepen van luchtvaartuigen 

LOCALIZER Koerslijnbaken, geeft de hartlijn van de baan aan (onderdeel van ILS) 

OBSTRUCTION LIGHT Obstakellicht 

PAPI 
Precision Approach Path Indicator. Visueel hulpmiddel bij het laatste deel van 
de nadering. 

RODE KLARINGSLIJN 
De rode klaringslijn garandeert langs taxiënde luchtvaartuigen de daartoe 
voorgeschreven klaring ten opzichte van de achter de klaringslijn geparkeerde 
luchtvaartuigen en / of afhandelingsmaterieel 

RUNWAY Startbaan, landingsbaan 

RUNWAY SHOULDER Baanberm, de verharding tussen de randverlichting en het gras 

RVR Runway Visual Range = Gemeten Zichtwaarde 

TAXITRACK, TAXIWAY Taxibaan 

VDF (VERY HIGH FREQENCY 
DIRECTION FINDER) 

Peilstation werkende op zeer hoge frequentie (VHF) 

 

VHF (VERY HIGH FREQUENCY) Zeer hoge frequentie 

VKL/LVNL De verkeersleider van de Luchtverkeersleiding Nederland 


