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1. Inleiding
1.1 Algemeen
Teneinde te voorkomen dat, gedurende de wintermaanden, sneeuw en gladheid het
luchthavenproces zullen verstoren, heeft Rotterdam The Hague Airport (RTHA) jaarlijks in de periode
15 november tot en met 31 maart een adequate sneeuw- en gladheidbestrijdingsorganisatie
operationeel. In deze handleiding worden de organisatie, werkwijze en procedures beschreven.
1.2 Doelstelling
Doelstelling van de sneeuw-en gladheidbestrijdingsorganisatie is, door het vaststellen van eenduidige
verantwoordelijkheden, bevoegdheden en procedures, te komen tot een optimale bestrijding van
sneeuw en gladheid, waardoor een veilige en efficiënte doorstroming van passagiers, bagage en
vracht op RTHA wordt gewaarborgd.
1.3 Uitgangspunten
1. RTHA blijft in principe open voor het luchtverkeer, inclusief de mogelijkheid tot afhandeling op de
platformen;
2. RTHA streeft naar een zo gering mogelijke verstoring van het luchthavenproces;
3. Sneeuw en gladheid is per definitie een verstoring van het operationele luchthavenproces en
gezien de uitgangspunten 1 en 2 heeft de bestrijding van sneeuw en gladheid na calamiteiten de
hoogste prioriteit, hetgeen betekent dat alle benodigde personele en materiële middelen op de
sneeuw- en gladheidbestrijding worden geconcentreerd;
4. Op airside en landside wordt in principe gelijktijdig geruimd/gesproeid respectievelijk gestrooid;
5. De inzet zal zoveel mogelijk met behulp van eigen personeel, aangevuld met derden, geschieden;
6. De inzet van sneeuw- en gladheidbestrijding door de luchthavenbrandweer dient zo efficiënt en
optimaal mogelijk te gebeuren, rekening houdend met de primaire operationele taken zoals
brandbestrijding en/of hulpverlening. Een en ander in goed overleg met de havendienst.
1.4 Verantwoordelijkheden
Sneeuw en gladheid zijn niet alleen een bedreiging voor de procesgang ten aanzien van het starten
en landen van vliegtuigen, maar ook ten aanzien van de passagiers-, bagage- en vrachtstroom. Dit
houdt in dat zowel de Operationele Dienst (havendienst en luchthavenbrandweer) als Security,
Safety & Support (SS&S) ten aanzien hiervan een verantwoordelijkheid hebben.
De operationele verantwoordelijkheid voor de sneeuw-en gladheidbestrijding op de luchthaven ligt
voor wat betreft airside bij de havendienst, in casu de Duty Manager Operations (DMO). Ten aanzien
van het publieke areaal ligt de operationele verantwoordelijkheid bij de afdeling Security, Safety &
Support, in casu de Duty Manager Security (DMS).
Operationele verantwoordelijkheid houdt in:
 In gang zetten sneeuw- en gladheidbestrijdingsorganisatie (initiëring);
 Inzetten van de diverse bestrijdingsploegen van de luchthavenbrandweer en afdeling
Onderhoud en Terreinen (OT) m.b.t. tijd en plaats (prioriteitstelling);
 Controle van het resultaat, zowel visueel als met de frictietester, alsmede de rapportages aan
de LVNL en KNMI.
 Bewaken van de minima ten aanzien van frictiewaarden en zo nodig de openstelling van de
baan hierop aanpassen.
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De verantwoordelijkheid voor (de regie van) de (technisch juiste) uitvoering ligt bij de
luchthavenbrandweer, in casu de hoogst aanwezig leidinggevende (dienstdoende On Scene
Commander (OSC)).
Verantwoordelijkheid voor de (technisch juiste) uitvoering houdt in:
 De organisatie rondom de uitvoering, zoals de beschikbaarheid en geoefendheid van het
betrokken personeel, de operationele inzetbaarheid van het materieel, de beschikbaarheid
van (bestrijdingsmiddelen);
 Het op juiste wijze uitvoeren van de sneeuw- en gladheidbestrijding volgens de geldende
normen (zie paragraaf 1.6);
 De verslaglegging m.b.t. de uitvoering.
Voor een overzicht van de taken en verantwoordelijkheden van de sleutelfunctionarissen die
betrokken zijn bij de sneeuw- en gladheidbestrijding wordt verwezen naar bijlage A.
1.5 Principes sneeuw- en gladheidbestrijding
Bij sneeuw- en gladheidbestrijding moet in principe het volgende stappenplan worden gevolgd
volgens bijlage B:

1.5.1 Aanvriezen natte RWY verwacht
1. Eventueel plassen wegvegen
2. Sproeien met kaliumacetaat 25 gr/m²
3. Stroefheidmeting uitvoeren
a. Bij braking action > 0,25:
i.
RWY open
b. Bij braking action < 0,25:
i.
Sproeien met kaliumacetaat 25 gr/m²
ii.
Stroefheidmeting uitvoeren

1.5.2 Aanvriezend rijp/aanvriezende mist verwacht
1. Sproeien met kaliumacetaat 25gr/m²
2. Stroefheidmeting uitvoeren
a. Bij braking action > 0,25:
i. RWY open
b. Bij braking action < 0,25:
i. Sproeien met kaliumacetaat 25 gr/m²
ii. Stroefheidmeting uitvoeren
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1.5.3 IJzel verwacht
1. Sproeien met kaliumacetaat 40 gr/m²
2. Stroefheidmeting uitvoeren
a. Bij braking action > 0,25:
i.
RWY open
b. Bij braking action < 0,25:
i.
Sproeien met kaliumacetaat 25 gr/m²
ii.
Stroefheidmeting uitvoeren
1.5.4 Neerslag in de vorm van sneeuw/hagel
Mechanisch verwijderen1
1. Stroefheidmeting uitvoeren
a. Bij braking action > 0,25 en geen sneeuw/ijsresten:
i. RWY open (indien RWY nat: eventueel navegen en bij vorst: kaliumacetaat
25 gr/m² sproeien)
b. Bij braking action > 0,25 en sneeuw/ijsresten:
i. Keuze DMO RWY open of nogmaals vegen
c. Bij braking action < 0,25 en sneeuw/ijsresten:
i. Mechanisch verwijderen
Zie bijlage B (Stroomdiagram) voor visualisatie van bovenstaande.
Indien er droge of extreme sneeuw verwacht wordt, is het over het algemeen beter niet te sproeien,
om te voorkomen dat de droge sneeuw gaat plakken aan de (natte) vloeistof op de baan en
taxibanen.
LET OP! Wanneer het onverhoopt heeft geijzeld, dan correctief (40 gr/m²) sproeien.
1.5.5 Gladheidbestrijdingsmiddelen/materieel
De volgende gladheidbestrijdingsmiddelen/materieel worden op het luchthaventerrein in principe
gebruikt.
Airside:
 Kaliumacetaat vloeibaar (baan 06-24 inclusief intersecties en taxibanen, platformen en
randwegen))
 Natriumformiaat korrels (t.b.v. handstrooiers looppaden passagiers airside)
Publieke areaal:
 Zout
 Pekelwater

1
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Mechanisch verwijderen houdt in: (een combinatie van) schuiven, vegen en blazen.

Gladheid

Sneeuw

Bestrijding Chemisch

Mechanisch

Middelen

n.v.t.

Materieel

Kaliumacetaat, zout (pekelwater)








Armsproeier (33m of 23m
sproeibreedte)
Werpsproeier (20m
sproeibreedte)
Combinatiestrooier, evt. met
schuifbord
(12m strooibreedte)
Zoutstrooier (10m
sproeibreedte)
Rijwielpad (nat-) zoutstrooier
(5m sproeibreedte)
Handstrooier
Pekelsproeier







Getrokken
sneeuwbezem/sneeuwploeg
Sneeuwfrees/blazer
Traktor multi (vegen, schuiven,
strooien)
Rolbezems, waarvan één is om te
bouwen naar een frees (Bertolini’s)
Sneeuwbezems/blazer (sweepsters)

Tabel 1: Materieel en middelen gladheidbestrijding

1.6 Normen sneeuw- en gladheidbestrijding kritische bedrijfsmiddelen airside
1.6.1 Kwaliteitsnormen
De volgende kwaliteitsnormen met betrekking tot de sneeuw- en gladheidbestrijding zijn tot doel
gesteld:
A. Baan 06-24 blijft altijd operationeel, waarbij minimaal de beide intersecties V1 en V6 geruimd
zijn en de baan een gemeten braking action heeft van minimaal MEDIUM TO POOR (> 0,25);
B. Rekening houdend met de vastgestelde prioriteiten dient baan 06-24 zo snel mogelijk volledig
operationeel te zijn, hetgeen het geval is zodra de volledige oppervlakte inclusief de
intersecties V1 t/m V6, alsmede taxibaan Victor geruimd zijn en de baan een gemeten braking
action heeft van minimaal MEDIUM TO POOR
(> 0,25);
Na het ruimen c.q. sproeien van een baan dient de conditie van de baan te worden beoordeeld door
de stroefheidwaarden te bepalen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering hiervan ligt bij de
DMO van de havendienst. Alle stroefheidmetingen worden uitgevoerd met de Surface Friction Tester
(SFT). De DMO van de havendienst is verantwoordelijk voor de rapportages aan de LVNL-TWR en
KNMI.
Voor de SFT is nog een back-up voertuig aanwezig, waardoor in principe áltijd een gemeten braking
action kan worden bepaald. Indien deze niet beschikbaar is zal de stroefheid/remwerking van de
baan worden bepaald door de DMO van de Havendienst gebruikmakend van een dienstvoertuig. Dit
zal via de LVNL-TWR aan luchtvarenden d.m.v. radiotelefonie en/of SNOWTAM kenbaar worden
gemaakt.
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Braking action

Friction coëfficiënt

Good
Medium to good
Medium
Medium to poor
Poor

> 0.40
0.39 – 0.36
0.35 – 0.30
0.29 – 0.26
< 0.25

Tabel 2: Braking action EASA normen

Opmerkingen:
1. Indien, na het ruimen en/of sproeien van een baan op één van de drie delen van een baan
door de bemanning van de Surface Friction Tester de stroefheidwaarde POOR wordt
gemeten, dient de baan nogmaals te worden geruimd c.q. gesproeid, totdat tenminste de
stroefheidwaarde MEDIUM- POOR wordt bereikt. Het voor de tweede keer ruimen c.q. te
sproeien van een baan is altijd een beslissing van de DMO;
2. Indien als gevolg van de weersomstandigheden het niet mogelijk is om alle delen van de
baan tenminste op het niveau MEDIUM- POOR te krijgen, dient de DMO dit zo snel mogelijk
te melden aan de LVNL-TWR door middel van het baanconditierapport;
3. Een SNOWTAM zal direct worden uitgegeven als de omstandigheden dit vereisen, zoals
sneeuw, ijs, half gesmolten sneeuw etc. op baan 06-24, taxibanen en platformen. Een nieuwe
SNOWTAM wordt uitgegeven wanneer de toestand belangrijk gewijzigd is (zie werkinstructie
SNOWTAM, WI 01.04).
4. Indien er een baanconditierapport en/of een SNOWTAM wordt uitgegeven, wordt er ook een
runway state message opgesteld en verzonden aan het KNMI. De DMO is verantwoordelijk
voor het opstellen van deze documenten en de informatie daaruit wordt als volgt gebruikt:
Runway Condition Report (RCR) -> gegevens worden opgenomen in ATIS en gebruikt in
gesproken radio/telefonie communicatie tussen LVNL en luchtvaartuigen
Runway State Message (RSM) -> gegevens worden opgenomen in TAF/METAR
Snowtam -> gegevens worden bekendgesteld aan alle airlines/luchtvarenden. Snowtams zijn
voor iedereen opvraagbaar bij een Flight Service Centre

1.6.2 Tijdsnormen
Uitgaande van gemiddelde sneeuwval en drie sneeuwbezems beschikbaar is de netto ruimtijd
(exclusief wachttijd):
Locatie

Ruimtijd (excl. wachttijd)

Baan 06-24
Taxibaan Victor
Taxibaan Yankee of November
Taxibanen Yankee en November
Vliegtuigopstelplaats (VOP)

60 minuten (volledige breedte exclusief intersecties)
20 minuten
15 minuten
45 minuten (inclusief doorsteken)
5 - 10 minuten (alleen inrijlijn)

Tabel 3: Tijdsnormen
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2. Organisatie
2.1 Materieel
Voor het uitvoeren van de sneeuw- en gladheidbestrijding is het volgende materieel beschikbaar (zie
tabel 4):
Aantal

Soort

Roepnaam

Bestemd voor

3

Getrokken sneeuwbezems met Onderhoud 4
ploeg P17
Onderhoud 7
Onderhoud 11

Baan en taxibanen

1

Sharan Frictietester

Frictie 1

Baan en taxibanen

1

SAAB frictietester

Frictie 2

Baan en taxibanen

1

Combinatiestrooier en/of
sneeuwschuiver
Sneeuwfrees/blazer Rolba
1000
Sproeiwagen -Armsproeier
(ASP)

Onderhoud 8

Platformen / VOP’s en randwegen

Onderhoud 9

Baan, taxibanen, platformen / VOP’s

Onderhoud 22

1

Sproeiwagen – Werpsproeier
(WSP)2

Onderhoud 21

1

Tractor multi (vegen, schuiven, Onderhoud 3
strooien)
Dienstvoertuig
Brandweer 7

Primair inzetbaar voor de baan en
taxibanen
Back-up voor O21 (baan en taxibanen)
Overige gebieden: holdings, intersecties,
taxibaan
Platform/VOP’s en randwegen
Voornamelijk landzijde, eventueel in
overleg ondersteuning aan airside
Logistiek, vervoer bemanning en
controle door bevelvoerder
Looproutes passagiers/crew

1
1

1
2
div.
3

1

Rolbezems, waarvan één is om
te bouwen naar een frees.
Handstrooiers
Voorspanbezems Sweepster3

Shovel met Ramphog

Onderhoud 17
Onderhoud 18
Onderhoud 19
Onderhoud 27

Diverse locaties/looproutes
Platformen/vliegtuigopstelplaatsen
(VOP’s)
VOP’s

Tabel 4: Materieel sneeuw- en gladheidbestrijding

In bijlage H zijn van ieder soort foto’s opgenomen.

2

LET OP! Gebruik voor het sproeien van het platform/VOP’s en randwegen niet de O22 ASP. Gezien de
armlengte van het voertuig kan er niet optimaal gesproeid worden op het platform. Het platform is hobbelig,
hierdoor kan er schade ontstaan aan het voertuig als men met de optimale snelheid rijdt.
3
LET OP! Deze voertuigen zijn in geval van hevige sneeuwval bemand door derden, welke niet in het bezit zijn
van L2
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2.2 Alarmeringsprocedures
In geval van (dreigende) gladheid en/of sneeuw, op basis van verkregen informatie van de
KNMI/CWRL (030-2206793 geheim telefoonnummer), zal de DMO zo snel mogelijk de OSC, de DMS
en de afdeling OT (indien niet aanwezig via het Meld- en Informatiecentrum) oproepen, waarna
verzameld wordt bij de havendienst om het plan voor zowel airside als landside door te nemen.
LET OP! Er dient rekening gehouden te worden met een reactietijd van 30 minuten! Voorwaarde
hiervoor is dat de S&G voertuigen al zijn opgehaald uit de sneeuwloods en klaarstaan voor gebruik
naast de brandweerkazerne. Afspraak tussen brandweer en havendienst is dat als er sneeuw
verwacht wordt in de TAF/METAR er ruim voor de eerste sneeuwverwachting aanvang gemaakt
wordt met het ophalen en klaarzetten van de sneeuwvloot.
Afhankelijk van de dreigende weersomstandigheden wordt in overleg met de OSC en de DMS door
de DMO besloten met betrekking tot de inzet van personeel en materieel.
Procedure bij dienstoverdracht:
1. De DMO informeert zijn opvolger over de actuele stand van zaken en met betrekking tot de
weersverwachtingen;
2. De dienstdoende OSC informeert de opvolgende OSC met betrekking tot de recent
uitgevoerde acties en de te verwachten acties op basis van de te verwachten
weersomstandigheden. Tevens informeert hij zijn opvolger over de status en inzetbaarheid
van het materieel alsmede de voorraad gladheidbestrijdingsmiddelen.
De dienstdoende OSC kan de opvolgende brandweerploeg zo nodig eerder dan 07:00 uur
(wachtwisseling) oproepen, teneinde op een verantwoorde wijze tijdens de ochtendpiek de
continuïteit van de sneeuw- en gladheidbestrijding te waarborgen.
LET OP! Opkomsttijd Luchthavenbrandweer
Opkomsttijd Luchthavenbrandweer
In verband met de opkomsttijd van de brandweer dient de havendienst de OSC en sneeuwvloot tijdig
te informeren met betrekking tot instappen, opstartend, taxiënd, startend en/of landend verkeer.
Tijdens inzet sneeuw- en gladheidbestrijding door de luchthavenbrandweer kan de brandrisicoklasse
tijdelijk verlaagd zijn naar de RFF-Categorie 5 indien er geen actief verkeer is van de categorie 6 of 7.
Dit is ook als zodanig in het AIP gepubliceerd:
Standard CAT 7* CAT 8 or 9 AVBL on request (24 HR PN)
* during snow clearing and anti/de-icing operations RFF CAT may be temporarily lowered to CAT 5
only in case of no active CAT 6/7 traffic
EASA stelt het volgende aangaande inzetbaarheid brandweerpersoneel:
AMC6 ADR.OPS.B.010(a)(2): The aerodrome operator should ensure that: (a) during flight operations
and, at least, 15 minutes after the departure of last flight, sufficient trained personnel is detailed and
readily available to ride the rescue and firefighting vehicles, and to operate the equipment at
maximum capacity;
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GM2 ADR.OPS.B.010(a)(2): Rescue and firefighting services ED Decision 2014/012/R NUMBER OF
RFFS PERSONNEL: In determining the number of personnel required to provide for rescue and
firefighting, a Task and Resource Analysis should be performed, taking into consideration the types of
aircraft operating at the aerodrome, the available rescue and firefighting vehicles and equipment,
any other duties required from RFFS personnel, etc.

Dit houdt het volgende in voor de vrij in te zetten capaciteit sneeuw- en gladheidbestrijding per
categorie4.
Tabel voor OPS:
Operatie brandrisicoklasse 1 t/m 5 (bijvoorbeeld F50)
instappen pax/tanken pax
3 sneeuw- en gladheidvoertuigen vrij in
beweging, rest in de buurt van de
brandweerkazerne
opstarten/taxiën
3 sneeuw- en gladheidvoertuigen vrij in
beweging, rest in de buurt van de
brandweerkazerne
landend/opstijgend verkeer
3 sneeuw- en gladheidvoertuigen vrij in
beweging, rest in de buurt van de
brandweerkazerne
Operatie brandrisicoklasse 6/7 (bijvoorbeeld B737) of uitwijkers brandrisicoklasse 8/9
instappen pax/tanken pax
3 sneeuw- en gladheidvoertuigen vrij in
beweging, rest in de buurt van de
brandweerkazerne
opstarten/taxiën
2 sneeuw- en gladheidvoertuigen vrij in
beweging, rest in de buurt van de
brandweerkazerne/positie crashtenders
landend/opstijgend verkeer
Alle sneeuw- en gladheidvoertuigen in de buurt
van de brandweerkazerne
Operatie brandrisicoklasse 8/9 (bijvoorbeeld B747, B767, B777)
instappen pax/tanken pax
2 sneeuw- en gladheidvoertuigen vrij in
beweging, rest in de buurt van de
brandweerkazerne
opstarten/taxiën
2 sneeuw- en gladheidvoertuigen vrij in
beweging, rest in de buurt van de
brandweerkazerne
landend/opstijgend verkeer
Alle sneeuw- en gladheidvoertuigen in de buurt
van de brandweerkazerne
Tabel 5: Operatie brandrisicoklassen OPS

4
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Uitgaande van 1 chauffeur per S&G-voertuig en voldoende chauffeurs op dienst

Tabel voor Luchthavenbrandweer:
Operatie t/m brandrisicoklasse 5

Brandweer

Baan

instappen pax/tanken pax
opstarten/taxiën
landend/opstijgend verkeer
Operatie brandrisicoklasse 6/7 of uitwijkers
brandrisicoklasse 8/9

B31
B31
B315 + B61
Brandweer

3 voertuigen S&G
3 voertuigen S&G
3 voertuigen S&G
Baan

instappen pax/tanken pax
opstarten/taxiën
landend/opstijgend verkeer
Operatie brandrisicoklasse 8/9 (9 man op dienst)

B31
B31 + B61
B31 + B61 + B62
Brandweer

3 voertuigen S&G
2 voertuigen S&G
Géén
Baan

instappen pax/tanken pax
opstarten/taxiën
landend/opstijgend verkeer

B31 + B61 + B62
B31 + B61 + B62
B31 + B61 + B62 + B63

2 voertuigen S&G
2 voertuigen S&G
Géén

Tabel 6: Operatie brandrisicoklassen luchthavenbrandweer

Tabel 6 gaat uit van één chauffeur per S&G-voertuig, zeven personen en voldoende chauffeurs op
dienst, m.u.v. brandrisicoklasse 8/9 (negen personen op dienst) welke géén uitwijker is.

Figuur 1: Sneeuwruimen op de baan

5
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LET OP! B31 met twee man

3. Uitvoering & werkwijze
In dit hoofdstuk worden de procedures met betrekking tot de wijze van uitvoering beschreven.
3.1 Materieel en middelen gladheidbestrijding
In tabel 7 en 8 wordt aangegeven welk materieel en middelen voor gladheidbestrijding ter
beschikking staan.
Materieel

Eigenschappen

Sproeiwagen onderhoud 21





O21 = 20m (sproeibreedte)
O21 = maximaal 20km/u
Dosering variabel (25 of 40 gram/m²); Standaard 25 gr/m2

Sproeiwagen onderhoud 22





O22 = 33m (sproeibreedte) of 23m (sproeibreedte)
O22 = maximaal 30km/u
Dosering variabel (25 of 40 gram/m²); Standaard 25 gr/m2

Combistrooier/sneeuwschuif
O8







Strooibreedte ca.12 meter
Rijsnelheid max. 40 km/h
Dosering 20 gram/m² onafhankelijk van de rijsnelheid
Kortstondig 40 gram/m² strooien (indien nodig)
Kan ook worden ingezet als sneeuwschuif indien het
schuifblad is geplaatst

Tabel 7: Voornaamste gladheidbestrijding materieel

Gladheid- bestrijdingsmiddel Werkingsduur
Kaliumacetaat

Circa 8 uur

Natriumformiaat korrels

Circa 8 uur, afhankelijk van
weersomstandigheden

Toepassing






Baan 06-24
Intersecties
Taxibanen
Platformen
Looppaden passagiers airside
(korrels worden alleen gebruikt
in handstrooiers)

Tabel 8:Werkingsduur en toepassing bestrijdingsmiddelen6

3.2 Organisatie en prioriteitenstelling gladheidbestrijding Airside
Binnen airside zijn geen vastgestelde routes voor de gladheidbestrijding. In alle gevallen wordt
gewerkt op aanwijzing van de DMO, die de opdrachten geeft aan de OSC en OT. De prioriteitstelling
met betrekking tot de sneeuw- en gladheidbestrijding is in principe vastgesteld. Op basis van de
actuele en de te verwachten weersomstandigheden bepaalt de DMO (in overleg met OSC) welke
aanpak gehanteerd zal worden. Uiteraard kan de DMO in bijzondere omstandigheden bepalen dat
van de standaard aanpak wordt afgeweken. In dat geval zal hij de OSC informeren over het uit te
voeren plan. Naast de aanwezige brandweerploeg speelt ook de afdeling OT een rol in de sneeuw-

12

en gladheidsbestrijding. Afhankelijk van het tijdstip van de dag kan deze afdeling een ploeg formeren
van maximaal 6 personen bestaande uit eigen personeel en extern in te huren personeel (fa. Vema).
Zowel de BRW als OT werken op aangeven van de DMO elk hun eigen prioriteitenlijst af en zullen
wanneer nodig samenwerken of ondersteuning bieden in elkaars prioriteitenlijst.
In principe geldt de volgende prioriteitstelling bij gladheidbestrijding (in volgorde van nummering).

De prioriteiten zowel voor sneeuw- als
gladheidbestrijding zijn voor BRW7:

De prioriteiten zowel voor sneeuw- als
gladheidbestrijding zijn voor OT8 :

1. RWY 06/24 inclusief V1 +V6
2. TWY V + V3
3. Y + N
4. TWY Juliet
5. TWY Foxtrot
6. V2 + V4 + V5
7. Overig?

1. Hoofdplatform incl. looproutes passagiers en
personeel
2. Trauma heli
3. Randweg vanaf poort 18 via TWY Foxtrot t/m
verharding Erasmus Catering
4. Juliet Platform
5. Foxtrot Platform
6. Overig?

Tabel 9: Prioriteitenstelling gladheidbestrijding Airside
LET OP! Bij een ijzelverwachting, is het van groot belang, niet te ver voor de verwachting
(kaliumacetaat is circa 8 uur werkzaam) te sproeien, maar ook niet te laat daar de ijzel dan niet meer
snel te verwijderen is. In geval van een (plotselinge) ijzelverwachting worden de baan, taxibanen en
intersecties preventief gesproeid. In principe kan in relatief korte tijd (circa 1 uur) de baan en alle
taxibanen gesproeid worden en platformen gestrooid worden, waardoor zo lang mogelijk gewacht
kan worden met het sproeien om de kans op onnodig sproeien (in het geval de ijzel uitblijft) zo klein
mogelijk te maken.
3.2.1 Baan 06-24
Standaard wordt de baan (inclusief kop 06 en 24) gesproeid met kaliumacetaat met een dosering van
25 gram/m2 over een breedte van 45 meter (totale baanbreedte), dit betekent twee tracks aan
weerszijden van de centreline met ingestelde sproeibreedte van 23m.
3.2.2 Intersecties
Intersecties gesproeid met kaliumacetaat (Armsproeier) met een dosering van 25 gram/m2 over een
breedte van 23 meter.
3.2.3 Taxibanen
Standaard worden de taxibanen gesproeid met kaliumacetaat (Armsproeier) over een breedte van 23
meter, dit betekent 1 track exact over het midden van de centerline.
3.2.4 Looproutes passagiers, crew en overig personeel
Ter voorkoming van het uitglijden van passagiers, crew en overig personeel die zich te voet van en
naar het vliegtuig en langs de gebouwen begeven worden in de winterperiode tussen medio oktober
en medio april op een aantal plaatsen langs de randweg tussen de vliegclub Rotterdam (VCR) en het

7
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Zodra BRW of OT klaar is gaat de een de ander helpen om de prioriteiten af te werken
Zodra BRW of OT klaar is gaat de een de ander helpen om de prioriteiten af te werken

gebouw van het EMC Mobiel Medisch Team kasten met sneeuw- en gladheidbestrijdingsmiddelen
geplaatst. Deze middelen zijn bedoeld voor verschillende afdelingen van RTHA en andere
organisaties op de luchthaven, waarmee specifieke lokale afspraken zijn gemaakt ten aanzien van de
sneeuw- en gladheidbestrijding op die specifieke locaties (zie vanaf 3.2.9.). In bijlage F staat een
plattegrond waar ook de locaties van de 8 sneeuwcontainers zichtbaar zijn.
Indien er schade en/of een tekort aan deze middelen wordt geconstateerd dient dit direct bij de
havendienst (010-4463456) kenbaar te worden gemaakt. De havendienst zal dan zorg dragen voor
vervanging en/of aanvulling van deze middelen.
3.2.5 Vliegtuigtrappen passagiers/crew
De gladheidbestrijding op vliegtuigtrappen is een verantwoordelijkheid van de betreffende
afhandelaar, eventueel kan (indien hier tijd voor is) op verzoek wat ondersteuning geboden worden.
3.2.6 Platformen
Platformen dienen in zijn geheel gesproeid te worden met Kac. Indien er op de
vliegtuigopstelplaatsen gesproeid gaat worden, moet dit met de havendienst afgestemd worden,
zodat rekening kan worden gehouden met aankomende vliegtuigen op de opstelposities.
3.2.7 Randwegen en inspectiepad
Het bestrijdingsmiddel wat in principe gebruikt wordt ter bestrijding van de gladheid op de
randwegen is Kac vloeibaar. Het inspectiepad wordt niet gestrooid of gesproeid.
3.2.8 Sneeuw- en gladheidbestrijding in de directe omgeving van de brandweerkazerne
Het verharde gedeelte in de directe omgeving van en voor de brandweerkazerne wordt van sneeuw
en gladheid ontdaan door zorg van de brandweer. Indien nodig kan de afdeling OT hier wat
assistentie bieden. Wel dient er dan een beveiliger aanwezig te zijn voor het toezicht op de DAR/CPSRA grens die tijdens het vegen diverse malen gekruist zal worden.
3.2.9 Sneeuw- en gladheidbestrijding voor poort 18, 19, gates en aankomsthal
Het landzijdige gedeelte van poort 18 en 19 wordt sneeuw- en ijsvrij gehouden door de fa. Rip, de
randweg voor de gates en de aankomsthal wordt van sneeuw en gladheid ontdaan door zorg van de
afdeling OT.
3.2.10 Sneeuw- en gladheidbestrijding looproutes passagiers
De passagierslooproutes voor de gates en aankomsthal evenals de looproutes hiervandaan naar de
vliegtuigtrappen worden van sneeuw en gladheid ontdaan door medewerkers van de havendienst.
Tussen de hekken kan geen voertuig rijden dus hier worden handstrooiers gebruikt. Bij sneeuwval
kan ook de Bertolini worden ingezet om sneeuw te vegen tussen de hekwerken.
3.2.11 Sneeuw- en gladheidbestrijding bagagehal
De in- en uitrijroutes van de bagagehal richting de randweg en de in- en uitrijroutes voor bagage
aankomsthal worden van sneeuw en gladheid ontdaan door zorg van de afdeling OT. Plekken die
moeilijk bereikbaar zijn met voertuigen zoals de in- en uitgang HBS kunnen met handgereedschap
en/of strooimiddelen van sneeuw/gladheid worden ontdaan door de gebruikers zelf (Aviapartner).
Hiertoe worden door RTHA middelen ter beschikking gesteld om dit naar behoren uit te kunnen
voeren. Indien er schade en/of een tekort aan deze middelen wordt geconstateerd dient dit direct bij
de havendienst (010-4463456) kenbaar te worden gemaakt. De havendienst zal dan zorg dragen voor
vervanging en/of aanvulling van deze middelen.
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3.2.12 Sneeuw- en gladheidbestrijding looproutes passagiers Jet Aviation
De passagierslooproutes tussen het gebouw van Jet Aviation en het vliegtuig (inclusief zebrapad)
wordt van sneeuw en gladheid ontdaan door zorg van Jet Aviation. Hiertoe worden door RTHA
middelen ter beschikking gesteld om dit naar behoren uit te kunnen voeren. Indien er schade en/of
een tekort aan deze middelen wordt geconstateerd dient dit direct bij de havendienst (010-4463456)
kenbaar te worden gemaakt. De havendienst zal dan zorg dragen voor vervanging en/of aanvulling
van deze middelen. Tevens beschikt Jet Aviationover een voertuig met een sneeuwschuif. Indien dit
voertuig wordt ingezet, wordt er geruimd volgens onderstaand plan.

Figuur 2: Plan inzake voertuig met sneeuwschuif Jet Aviation

3.2.13 Sneeuw- en gladheidbestrijding (Erasmus Catering Services)
De in- en uitrijroutes van en naar de randweg vanaf het gebouw van Erasmus Catering Services wordt
van sneeuw- en gladheid ontdaan door zorg van Erasmus Catering Services. Hiertoe worden door
RTHA middelen ter beschikking gesteld om dit naar behoren uit te kunnen voeren. Indien er schade
en/of een tekort aan deze middelen wordt geconstateerd dient dit direct bij de havendienst (0104463456) kenbaar te worden gemaakt. De havendienst zal dan zorg dragen voor vervanging en/of
aanvulling van deze middelen.
3.2.14 Sneeuw- en gladheidbestrijding looproute bemanning Lifeliner 2 (EMC Mobiel Medisch
Team)
Het platform voor het gebouw van het EMC Mobiel Medisch Team zal initieel door RTHA van sneeuw
worden ontdaan (na de start-/landingsbaan en taxibanen). De looproute tussen het gebouw van het
EMC Mobiel Medisch Team en het mobiele platform van de Lifeliner 2 wordt van sneeuw en gladheid
ontdaan door zorg van het personeel van het EMC Mobiel Medisch Team. Hiertoe worden door RTHA
middelen ter beschikking gesteld om dit naar behoren uit te kunnen voeren. Indien er schade en/of
een tekort aan deze middelen wordt geconstateerd dient dit direct bij de havendienst (010-4463456)
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kenbaar te worden gemaakt. De havendienst zal dan zorg dragen voor vervanging en/of aanvulling
van deze middelen.
3.2.15 Sneeuw- en gladheidbestrijding in de directe omgeving van de vliegclub (Vliegclub
Rotterdam)
Het verharde gedeelte in de directe omgeving van de vliegclub wordt van sneeuw en gladheid
ontdaan door zorg van de vliegclub. Hiertoe worden door RTHA middelen ter beschikking gesteld om
dit naar behoren uit te kunnen voeren. Indien er schade en/of een tekort aan deze middelen wordt
geconstateerd dient dit direct bij de havendienst (010-4463456) kenbaar te worden gemaakt. De
havendienst zal dan zorg dragen voor vervanging en/of aanvulling van deze middelen.
3.2.16 Continu proces
Het proces van sneeuw- en gladheidbestrijding is een continu proces en wordt pas gestaakt nadat
alle prioriteiten zijn afgewerkt en het veld vrij van sneeuw en gladheid is.
De bestrijding van sneeuw en gladheid vereist een grote, soms langdurige inzet van personeel. De
primaire bestrijding ligt bij de luchthavenbrandweer.
Soms is niet te voorspellen hoelang inzet nodig is. Om die reden kan dan gedurende de inzet van het
sneeuw- en gladheidmaterieel (mensen en middelen) de daadwerkelijke inzet in tijd afwijken van
het dagelijkse dienstrooster. Dit betekent dat ook gedurende avond- en nachturen inzet wordt
verwacht van personeel. Het doel/belang is immers de luchthaven zo lang, zo veel als mogelijk open
houden. Het kan daardoor voorkomen dat de werkdag (arbeidstijd) langer duurt.

3.3 Organisatie sneeuwbestrijding
Voertuig
Roepnaam
Sproeiwagen
Strooiwagen
Veegwagen
Sneeuwfrees

Onderhoud 22
Onderhoud 8
Onderhoud 4 / 7 / 11
Onderhoud 9

Werkkanaal

Back-up

1 (mobilofoon)
1 (mobilofoon)
1 (mobilofoon)
1 (mobilofoon)

Sproeiwagen Onderhoud 21
Sproeiwagen Onderhoud 21
Sweepsters Onderhoud 17-18-19
Tractor Onderhoud 3 of Onderhoud 27
shovel in combinatie met Ramphog
MAN voorspanbezems

Tabel 10: Communicatie en voertuigindeling

Tijdens inzet communiceert de OSC met de DMO en indien nodig met de LVNL.
3.3.1 Samenstelling sneeuwvloot
De sneeuwvloot bestaat standaard uit:
 3 x getrokken sneeuwbezem P17 met voorblad
(Onderhoud 4/7/11)
Indien de (weers)omstandigheden dit vereisen kan door de DMO of OSC besloten worden om
aanvullend materieel in te zetten, zoals:
 3x sweepsters
(Onderhoud 17-18-19)
 1 x sneeuwblazer(frees)
(Onderhoud 9)
 2 x sproeiwagen
(Onderhoud 21-22)
 1 x combistrooier (korrels/kaliumacetaat)
(Onderhoud 8)
en/of sneeuwschuif
 1 x voertuig t.b.v. logistiek + controle uitvoering
(Brandweer 7)
 1 x tractor
(Onderhoud 3)
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 1x Shovel met ramphog
(Onderhoud 27)
 overig (via de TD/BRW) extern in te huren materieel
(tractoren, dumpers etc.)
De OSC is in eerste instantie verantwoordelijk voor de kwaliteit van het sneeuwruimen (zie ook
hoofdstuk 1, paragraaf 1.4).

3.3.2 Uitrukprocedure sneeuwvloot
Na alarmering en indeling op de voertuigen, wordt - nadat de DMO de baan van de LVNL heeft
teruggenomen – en na opdracht van de OSC het landingsterrein ingereden.

3.3.3 Organisatie sneeuwruimen op airside
De prioriteitstelling met betrekking tot de sneeuw- en gladheidbestrijding is in principe vastgesteld.
Op basis van de actuele en de te verwachten weersomstandigheden en het daarmee
samenhangende baangebruik, bepaalt de DMO (in overleg met OSC) welke aanpak gehanteerd zal
worden. Uiteraard kan de DMO in bijzondere omstandigheden bepalen dat van de standaard aanpak
wordt afgeweken. In dat geval zal hij de OSC informeren over het uit te voeren plan. In principe geldt
de volgende prioriteitstelling bij sneeuwruimen (in volgorde van nummering), zie tabel 9.

3.3.4 Werkwijze ruimen baan 06-24
Algemeen
Bij het sneeuwruimen op de baan wordt in principe - indien de weersomstandigheden dit toelaten altijd vanaf de centerline naar buiten geveegd, tenzij dit als gevolg van teveel crosswind niet mogelijk
is, in welk geval er vanaf de ‘bovenwindse zijde’ ‘met de wind mee’ geveegd dient te worden.
Normaal gesproken wordt de sneeuwfrees (Rolba 1000) niet standaard in de sneeuwvloot ingezet. In
uitzonderlijke omstandigheden met (zware) dikke sneeuw en/of teveel crosswind (zie eerder) wordt
de sneeuwfrees Rolba 1000 ingezet. Voorafgaand aan de inzet van de sneeuwfrees/blazer dient een
getrokken sneeuwbezem P17 - met de bezem omhoog! - of door middel van de tractor met blad een
track langs de randverlichting te maken om de aanwezige sneeuw vanaf de randverlichting over een
bladbreedte afstand in de richting van de hartlijn te ruimen om hiermee een sneeuwrug te creëren
waardoor de sneeuwfrees in staat is om de sneeuw van de baan te verwijderen.
Standaard procedure
Doorgaans begint de sneeuwvloot - nadat de baan door de DMO van de LVNL is teruggenomen - via
V1 bij kop 06 te ruimen in de richting van kop 24.
LET OP! Vermijd het rijden door verse sneeuw (geldt met name voor de baan 06-24 en de taxibanen),
alleen rijden waar reeds geveegd is. Dit voorkomt het platdrukken van verse sneeuw (platgedrukte
sneeuw is moeilijk te verwijderen). Dit geldt ook op de platformen. Mede om deze reden moeten de
voertuigen van de sneeuwvloot vóór de eerste sneeuwval zijn opgehaald uit de sneeuwloods en
klaarstaan naast de brandweerkazerne.

Figuur 3: Sneeuwruimen op de baan
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Standaard wordt vanaf de zuidzijde van de centerline naar ‘buiten’ toe geveegd met ploeg en bezem
over rechts. In een combinatie van 3 bezems in formatie (met overlap) wordt de baan afgereden in
de richting van kop 24, waarna aansluitend V6 geruimd wordt. Vervolgens wordt de noordzijde van
de centerline geveegd (met de bezem nog steeds over rechts) in de richting van kop 06 in dezelfde
formatie. Per bezem is de bruto veegbreedte in werkstand 3,9 meter, rekening met overlap is dit een
netto veegbreedte van 3 meter.
Om de gehele baan tussen de randverlichting (45 meter) te ruimen moeten totaal 14 tracks gereden
worden, in eerste instantie 2 keer 2 tracks met de volledige sneeuwvloot (= 3 getrokken
sneeuwbezems P17), waarmee 12 tracks gerealiseerd zijn. Hierna splitst de sneeuwvloot zich op in 3
individuele sneeuwbezems, zodat de laatste track aan beide zijden van de randverlichting kan
worden gemaakt en de 3e sneeuwbezem alvast met de taxibaan of het platform van start kan gaan.
Met een snelheid van maximaal 15 - 25 km/uur duurt 1 track 7,5 minuten, dit is echter wel
weersafhankelijk. Met de inzet van de volledige sneeuwvloot (3 sneeuwbezems) duurt het ruimen
van de gehele breedte van de baan circa 60 minuten.

Figuur 4: Werkwijze ruimen baan 06-24

Indien de omstandigheden dit vereisen kan door de OSC of DMO van de standaard samenstelling van de
sneeuwvloot worden afgeweken, hetgeen betekent dat de sneeuwvloot slechts uit 2 sneeuwbezems
bestaat. Een reden hiervoor kan zijn dat het de voorkeur geniet om de 3e sneeuwbezem direct met het
ruimen van de taxibaan of het platform te laten beginnen. In dat geval dienen in eerste instantie in
totaal 2 keer 3 tracks met de sneeuwvloot te worden gemaakt, waarna de sneeuwvloot zich opsplitst in
2 sneeuwbezems, zodat de laatste track aan beide zijden van de randverlichting kan worden gemaakt.
Met de inzet van een beperkte sneeuwvloot (2 sneeuwbezems) duurt het ruimen van de gehele
breedte van de baan circa 70 minuten.
De sneeuw, die na het nemen van de bocht, door de sneeuwvloot, voor de einde baanverlichting in
eerste instantie is blijven liggen, wordt geruimd in de richting van de shoulder. Aan het einde van de
baan zal de sneeuwvloot, na het afdraaien van de baan wederom sneeuw laten liggen, die vervolgens
ook zo snel mogelijk geruimd dient te worden.
LET OP! Het ruimen van de sneeuwresten op de beide baankoppen is van groot belang aangezien bij
het opvriezen van deze sneeuw bij de take off van vliegtuigen de verhoogde eindebaanverlichting
zwaar beschadigd kan worden.
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3.3.5 Werkwijze ruimen intersecties
Bij het ruimen van een intersectie wordt meestal geruimd vanaf de taxibaan. De standaardmethode
is overeenkomstig de methode van het ruimen van de baan. Dit houdt in dat aan de oostzijde van de
centerline met bezem en ploeg over rechts naar buiten geveegd wordt, waarbij een belangrijk
aandachtspunt is het omhoog brengen van bezem en sneeuwploeg zodra vanaf de intersectie de
baan opgereden wordt. Vervolgens wordt met de bezem en sneeuwploeg omhoog gedraaid, waarna
de volgende track aan de westzijde van de centerline (nog steeds met de bezem en ploeg over
rechts) gereden wordt. Om een intersectie volledig te ruimen, dient dus 2 x 3 tracks te worden
gereden. Afhankelijk van de oppervlakte van de intersectie kan deze naar schatting en in principe in
10 tot 25 minuten geruimd worden. De voorkeur is om dit met Sweepsters te doen.
3.3.6 Werkwijze ruimen taxibaan Victor
Het ruimen van de taxibaan is overeenkomstig met de methode van het ruimen van de baan. Dit
houdt in dat aan de rechterzijde van de centerline met bezem en ploeg over rechts naar buiten
geveegd wordt. Vervolgens wordt aan het einde van de taxibaan ‘leeggedraaid’, waarna de
linkerzijde van de centerline volgens hetzelfde principe geruimd wordt (nog steeds met de bezem
over rechts). Om de taxibaan volledig te ruimen, dient dus 2 x 3 tracks te worden gereden. De
taxibaan Victor kan naar schatting en in principe in 20 minuten worden geruimd.

3.3.7 Werkwijze ruimen platformen/vliegtuigopstelplaatsen (VOP’s)
Afhankelijk van de hoeveelheid sneeuw, verkeer en de beschikbaarheid van sneeuwruimmaterieel
wordt in eerste instantie alleen de inrijlijn van de vliegtuigopstelplaats geruimd. Dit kan in principe met
één sweepster gedaan worden. Het ruimen op de vliegtuigopstelplaatsen geschiedt in principe in de
taxirichting van de inrijlijn. De sneeuwbezem veegt twee banen links en twee banen rechts van de
inrijlijn. Om te bepalen waar de inrijlijn zich bevindt kan eventueel diagonaal de VOP opgereden
worden, waarbij in het midden even kort met de bezem wordt geveegd om zodoende te bepalen waar
de inrijlijn zich bevindt. De voorkeur is om dit met Sweepsters te doen maar het zou ook met een
getrokken sneeuwbezem (Schörling) gedaan kunnen worden.
Zodra er meer sneeuwruimcapaciteit beschikbaar is dient ook de overige sneeuw van het platform
verwijderd te worden. Afhankelijk van de (te verwachten) weersomstandigheden wordt het platform
na het sneeuwruimen nog behandeld met Kaliumacetaat.
De geruimde sneeuw/slush wordt in eerste instantie op een centrale-, makkelijk bereikbare plaats
verzameld (i.o.m. DMO), bijvoorbeeld op het foxtrot platform naast de blast fences. Vanaf die locatie
kan de sneeuw zo nodig in een later stadium naar elders afgevoerd worden, bijvoorbeeld buiten het
RTHA terrein. Meestal gebeurt dit met extern, via OT in te huren materieel (tractoren/dumpers).
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3.3.8 Werkwijze sproeien baan
Bij sproeien van de baan dient rekening gehouden te worden met onderstaande tijden:
Aantal minuten
30 minuten

Reactietijd (tijd tussen melding door DMO aan OSC en aanvang
werkzaamheden)

25 minuten

Sproeien van de baan

20 minuten

Inwerktijd product (kaliumacetaat)

5 minuten

Meting braking action

80 minuten

Totaal voor aanvang vliegen

Tabel 11: Tijden sproeien baan
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4. Opleiding & training
4.1 Nut en belang
Aangezien sneeuw- en gladheidbestrijding gedurende het winterseizoen van zeer groot belang is
voor het open houden van RTHA en gezien het feit dat met name met betrekking tot sneeuwruimen
het merendeel van het betrokken personeel weinig ervaring heeft als gevolg van relatief
sneeuwarme winters is opleiding en training op dit gebied van groot belang. In dit hoofdstuk wordt
de organisatie van de opleiding en training beschreven.
4.2 Organisatie en uitvoering
De opleiding en training van de sneeuw- en gladheidbestrijding kan verdeeld worden in een drietal
niveaus:
 Niveau I (individueel niveau)
 Niveau II (teamniveau)
4.2.1 Voertuigbeheersing (niveau 1a)
Alle chauffeurs binnen de luchthavenbrandweer (inclusief inhuurkrachten) zonder rijbewijs E achter
C krijgen een korte opleiding voertuigbeheersing. Het accent van deze opleiding ligt op het veilig en
verantwoorde wijze kunnen besturen van de sneeuwvlootvoertuigen. Rijbewijs C is hiervoor dus een
vereiste.
4.2.2 Bediening equipement (niveau 1b)
Dit betreft de (interne) opleiding op de sneeuwvlootvoertuigen. Het accent ligt hier op de bediening
van alle werktuigen, terwijl het gelijk een herhaling is van de voertuigbeheersing. Deze opleiding
duurt totaal ongeveer een dag en wordt onder verantwoordelijkheid van de OSC uitgevoerd.
De opleiding, training en geoefendheid van de bediening op de FI frictietester is een
verantwoordelijkheid van de havendienst en dient ook ruim voor het winterseizoen afgerond te zijn.
De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij een van de medewerkers van de havendienst, die zorg dient
te dragen voor registratie van alle deelnemers alsmede rapportage aan de manager airside
operations.
4.2.3 Werkwijze bij sneeuwruimen (niveau 2)
Dit deel van de opleiding (theorie/maquette/praktijk) gaat in op de werkwijze van het sneeuwruimen
op zowel de baan, de taxibanen en de vliegtuigopstelplaatsen. Het sneeuwruimen van een
vliegtuigopstelplaats wordt relatief zelfstandig uitgevoerd, terwijl het ruimen van de baan altijd in
een formatie gebeurt (zie hoofdstuk 3). Tijdens dit deel van de opleiding wordt ook in de praktijk
geoefend.
4.2.4 Voertuigbeheersing en –bediening afdeling OT
Personeel van de afdeling OT, alsmede ingehuurd personeel, vallen qua opleiding en geoefendheid
onder de verantwoordelijkheid van de luchthavenbrandweer. Alle deelnemers worden door de
afdeling OT tijdig bekend gemaakt bij de luchthavenbrandweer. De luchthavenbrandweer draagt zorg
voor de registratie en rapportage aan de afdelingsmanager(-s).
4.3 Verantwoordelijkheden, leiding & coördinatie
De OSC is verantwoordelijk voor de opleiding, training en geoefendheid van de eigen ploeg en van
personeel OT. Het is dus van groot belang dat de OSC hier na de zomerperiode tijdig mee van start
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gaat, zodat voor aanvang van het nieuwe winterseizoen de gehele ploeg op het gewenste
vaardigheidsniveau is. Echter ook tijdens het seizoen dient regelmatig voldoende aandacht te
worden geschonken aan het onderhouden van de kennis en vaardigheden.





De opleiding/training start altijd met een briefing door de OSC;
De OSC draagt zorg voor nauwkeurige registratie van de ploegleden die aan een opleiding of
training hebben deelgenomen, alsmede een rapportage hierover aan de commandant
luchthavenbrandweer;
Na afloop van opleiding of training wordt altijd kort geëvalueerd onder leiding van de OSC.

4.4 Gereed melding personeel en materieel
Het beschikbare materieel en personeel S&G wordt ieder jaar door de Compliance Monitoring Group
van RTHA (gereed-) gemeld aan de Safety Review Board door middel van een bijlage in de
kwartaalrapportage Q3 (3e kwartaal).
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5. Logistieke bevoorrading & ondersteuning
5.1 Algemeen
Voor een succesvolle uitvoering van de sneeuw- en gladheidbestrijding is het van groot belang dat de
juiste middelen op het juiste tijdstip op de juiste plaats zijn. In dit hoofdstuk worden de logistieke
procedures beschreven.
5.2 Brandstof
Brandstof is een van de kritische succesfactoren in de sneeuw- en gladheidbestrijding. Om die reden
is dit een belangrijk punt van aandacht voor alle chauffeurs in de sneeuw- en
gladheidbestrijdingsorganisatie en met name voor de OSC om in overleg met de DMO het moment
van tanken in relatie tot de operatie te plannen en uit te voeren. In principe dient het materieel vóór
dienstoverdracht afgetankt te worden. Elk voertuig is voorzien van een tanksleutel of een tankpas (F1
en F2). Storingen of andere onvoorziene omstandigheden omtrent dit onderwerp dienen te worden
gemeld bij de OSC. In de volgende tabellen is te lezen wat voor soort brandstof in de voertuigen of
het materiaal getankt dient te worden.
Voertuig

Brandstof

O3
O4 -7-11
O21
O22
O8
O9
F1
F2
O17-18-19
O27

Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Benzine (Euro95)
Benzine (Euro95)
Diesel
Diesel

Tabel 12: Brandstof voertuigen

Materiaal
Rolbezem

Diesel

Tabel 13: Brandstof materiaal

De sneeuwvloot wordt afgetankt bij de was-tankplaats nabij poort 18. De frictie 1 en 2 worden
getankt bij het tankstation aan de oprijlaan. De frictie 2 heeft geen kenteken, maar beschikt over een
ontheffing. Hierdoor mag er op de openbare weg mee worden gereden om te tanken of voor
onderhoud. In de sneeuwloods in hangar 1 staan tevens 2 jerrycans benzine, indien er geen tijd is om
te tanken aan landzijde.
5.3 Gladheidbestrijdingsmiddelen
5.3.1 Kaliumacetaat
Leverancier
Firma PROVIRON te Hemiksem - België
Product
Provifrost KA ECO
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Opslag
Naast de brandweer garage staan 2 opslagtanks van in totaal 42.000 liter.
De O21 sproeiwagen heeft een tankinhoud van 6000 liter.
De O22 sproeiwagen heeft een tankinhoud van 9000 liter.
De O8 combinatiestrooier heeft een tankinhoud van 1.800 liter.
Minimumvoorraad
De absolute minimumvoorraad kaliumacetaat is vastgesteld op 20.000 liter (voorraad opslagtanks +
voorraad voertuigen). Dit is 3.000 liter in opslagtanks + 16.800 liter in 3 voertuigen (O21, O22 + O8).
Deze absolute minimumvoorraad geldt niet bij verwachting S&G op korte termijn.

Figuur 5: Opslagtank kaliumacetaat

Bestelhoeveelheid
Zodra er van inzet sprake is dient er minimaal 6.000 kg kaliumacetaat besteld te worden. Per
tankwagen kan maximaal 22.000 liter worden vervoerd. Soortelijk gewicht van kaliumacetaat is 1,28
X 22.000 liter = 28.160 kg (dichtheid 20ºC = 1,28 gram per cm³).

Telefoon
Fax

Tijdens kantooruren: Buiten kantooruren:
0032-38708844
0032-478330842
B.g.g.: 0032-38708820
0032-38772333

Indien er telefonisch besteld is dient er tevens een fax gestuurd te worden, waarop de bestelling
dient te worden bevestigd. De fax en het verzendrapport dienen opgeslagen te worden in het
winterboek. Bestellingen plaatsen via e-mail is niet mogelijk.
Levering
Onder normale omstandigheden wordt geleverd binnen 8 uur na bestelling. Indien nodig moet
binnen 4 uur na bestelling geleverd worden (spoedbestelling), dit ter beoordeling van de OSC. Dit
geldt in de periode 15 november t/m 31 maart, 7 dagen per week, ongeacht het tijdstip van de dag.
Elke levering dient te worden vergezeld van:

CMR;

Weegbrief in kg;

Laboratoriumcertificaat met vermelding van pH, dichtheid, lotnummer,
productiedatum en productnaam.
Er zijn geen wettelijke restricties, maar bepaalde transporteurs rijden niet meer uit bij extreem weer.
Dit kan het normale leveringsproces vertragen.
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Voorraadbeheer

De OSC is belast met het voorraadbeheer. Deze rapporteert na inzet schriftelijk aan de Commandant
Brandweer middels het dagrapport en voorraadlijst in het winterdienstboek.
Na de winterperiode dient de voorraad uit de voertuigen teruggepompt te worden in de daarvoor
bestemde opslagtanks. Hiermee dient aan het einde van de winterperiode rekening gehouden te
worden.
5.3.2 Natriumformiaat korrels
Leverancier
Firma PROVIRON te Hemiksem - België
Product
Provifrost NF
Opslag
De voorraad NF is opgeslagen in zakken van 25 kg in de sneeuwloods. De maximale opslagcapaciteit
is 15.000kg.
Minimum voorraad
De minimumvoorraad ureum is vastgesteld op 500kg. Getracht moet worden aan het einde van het
seizoen de voorraad zo klein mogelijk te houden.
Bestelhoeveelheid
Zodra de voorraad onder het minimum komt dient deze te worden bijgevuld. Iedere bestelling gaat
in principe per hele pallet (40 zakken à 25kg = 1000kg).
Levering
Onder normale omstandigheden wordt geleverd binnen 8 uur na bestelling. Indien nodig moet
binnen 4 uur na bestelling geleverd worden (spoedbestelling), dit ter beoordeling van de OSC.
Voorraadbeheer
De OSC is belast met het voorraadbeheer. Deze rapporteert na inzet schriftelijk aan de Commandant
Brandweer middels het dagrapport en voorraadlijst winterdienstboek.
5.3.3 Storingen aan materieel
Tijdens de winterperiode van 15 november t/m 31 maart dient al het materieel ten behoeve van de
sneeuw- en gladheidbestrijding te allen tijde operationeel te zijn. Dit houdt in dat alle storingen aan
dit materieel direct gemeld en verholpen dienen te worden.
Registratie storingen
Alle storingen, meldingen en eventuele acties moeten aan de OSC doorgegeven worden en dienen op
het formulier dienstoverdracht voertuigen te worden geregistreerd. Storingen die inzet behoeven
van externe leveranciers/onderhoudsbedrijven lopen via de Beheerder Voertuigen.
Storingsmonteur
RTHA heeft momenteel maar 1 voertuigmonteur in dienst. Dit is de beheerder voertuigen. Deze
werkt in principe alleen overdags op doordeweekse dagen. Daarmee is er dus geen 24 uurs dekking
voor het oplossen van storingen aan de voertuigen van de sneeuwvloot. Bij urgente storingen kan
telefonisch contact worden opgenomen met de voertuigbeheerder. Hierbij moet rekening worden
gehouden met een opkomsttijd van meer dan 1 uur (bij zeer slecht weer mogelijk langer)!
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Bijlagen
Bijlage A: Taken en verantwoordelijkheden betrokken functionarissen
DMO (Duty Manager Operations)
 Is (eind-)verantwoordelijk voor de initiatie en coördinatie van de sneeuw- en
gladheidorganisatie voor wat betreft het luchtzijdige deel van de luchthaven (airside);
 Informeert indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven bij de meteo naar de
sneeuw- en gladheid verwachtingen;
 Informeert bij dreigende gladheid/sneeuw de OSC, DMS en OT;
 Zorgt voor informatie richting operators, LVNL en aan KNMI middels baanconditierapporten
en SNOWTAMS;
 Is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van stroefheidmetingen en de rapportage
hierover naar de LVNL;
 Voert stroefheidmetingen op banen/taxibanen en platformen uit;
 In verband met de opkomsttijd van de brandweer (brandweercategorie) dient de
havendienst de OSC en sneeuwvloot tijdig te informeren met betrekking tot instappen,
opstartend, taxiënd, startend en/of landend verkeer;
 Kan in voorkomend geval, in goed overleg met de OSC, rechtstreeks de sneeuwvloot
aansturen en controleert in dat geval op juiste (technische) uitvoering van de
ruimtechnieken;
 Roept indien nodig in te huren personeel op.

OSC (On Scene Commander)
 Is verantwoordelijk voor de opleiding, training en geoefendheid van zijn ploeg;
 Neemt na alarmering door de havendienst contact op met de DMO voor overleg met
betrekking tot het bepalen van de inzet en de coördinatie van een effectieve en doelmatige
uitvoering van de sneeuw- en gladheidbestrijding op airside;
 Bepaalt afhankelijk van de windrichting/kracht of er vanuit de centerline of vanaf de zijkant
wordt geveegd;
 Geeft leiding aan de sneeuwvloot en controleert op de juiste (technische) uitvoering van de
ruimtechnieken en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het resultaat;
 Is verantwoordelijk voor een nauwkeurige registratie van inzet van personeel, materieel en
bestrijdingsmiddelen;
 Beoordeelt visueel de conditie van de baan tijdens en na het ruimen: inhoudelijke
beoordeling ligt bij havendienst;
 Organiseert de (her)bevoorrading van brandstof en voertuigen;
 Organiseert de aflossing van chauffeurs;
 Houdt voorraden bestrijdingsmiddelen bij op inzetformulier;
 Doet indien noodzakelijk bestellingen gladheidbestrijdingsmiddelen;
 Draagt zorg dat sneeuw- en gladheidbestrijdingsmaterieel na inzet wordt afgetankt en
schoongemaakt;
 Coördineert in samenwerking met de storingsdienst de reparatie van defect materieel of
materialen.
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OT (Onderhoud Terreinen)
 Is verantwoordelijk voor de opleiding, training en geoefendheid van zijn ploeg en
inhuurkrachten;
 Neemt na alarmering door de havendienst contact op met de DMO voor overleg met
betrekking tot het bepalen van de inzet en de coördinatie van een effectieve en doelmatige
uitvoering van de sneeuw- en gladheidbestrijding op airside, met name op de VOPS’s
randwegen en overige platformen;
 Geeft leiding aan en begeleidt het ingehuurde personeel en materieel (fa. Vema) en
controleert op de juiste (technische) uitvoering van de ruimtechnieken en is verantwoordelijk
voor de kwaliteit van het resultaat;
 Coördineert in samenwerking met de storingsdienst de reparatie van defect materieel of
materialen.

DMS (Duty Manager Security)
 Is verantwoordelijk voor de coördinatie en aansturing van de sneeuw- en
gladheidbestrijdingsorganisatie voor wat betreft het publieke areaal (landzijde);
 Alarmeert de havendienst bij sneeuw en/of gladheid binnen het publieke areaal;

Voertuigbeheer
 Ondersteunt de uitvoering met betrekking tot (storingen aan) materieel en materialen;
 Lost in overleg met de brandweerploeg storingen op en helpt mee met het wisselen van
bezems;
 Registreert alle storingen, meldingen en eventuele acties op het inzetformulier;
 Beheert de voorraad reserveonderdelen en rapporteert hierover na inzet schriftelijk aan de
beheerder voertuigen en/of commandant luchthavenbrandweer;
 Is verantwoordelijk voor de operationele inzetbaarheid van het sneeuw- en
gladheidbestrijdingsmaterieel en rapporteert in geval van gebreken zo snel mogelijk aan de
dienstdoende OSC.
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Bijlage B: Stroomdiagram
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Bijlage C: Kaliumacetaat Provifrost KA ECO
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Bijlage D: Natrium formiaat NF (Korrels)
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Bijlage E: Oppervlakte verbruik overzicht
Kaliumacetaat
Sproeien met kaliumacetaat
25 gr/m2
(ca.200l/ha)
Locatie

40 gr/m2 (ca.
400l/ha)

Liter

Liter

99.000

1.933

3.094

Intersecties V1 en V6

5.100

102

163

Intersecties 2-4-5

4.600

92

147

Intersectie 3

8.400

168

269

Taxibaan Victor

49.500

990

1.584

Taxibaan Yankee

8.600

172

275

10.400

208

333

159.200

3.665

5.865

Baan 06-24 (45m)

Taxibaan November
Totaal

Sproeioppervlakte
(m2)

LET OP! Bovenstaand aantal liters sproeien bij 45 meter breed op de baan (2 tracks van 23 meter) en
23 meter breed op de intersecties en taxibanen.
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Bijlage F: Plattegrond RTHA
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Bijlage G: Plattegrond met locaties sneeuwcontainers
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Bijlage H: Materieel sneeuw- en gladheidbestrijding

Figuur 6: O4 (onderhoud 4) = getrokken sneeuwbezem met ploeg (Bucher Schörling P17)

Figuur 7: O7 (onderhoud7) = getrokken sneeuwbezem met ploeg (Bucher Schörling P17
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Figuur 8: O11 (onderhoud 11) = getrokken sneeuwbezem met ploeg (Bucher Schörling P17)

Figuur 9: O9 (onderhoud 9) = sneeuwfrees/blower (Rolba 1000)

47

Figuur 10: O17 (onderhoud 17) = Sweepsters

Figuur 11: O18 (onderhoud 18) = Sweepsters
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Figuur 12: O19 (onderhoud 19) = Sweepsters

Figuur 13: O21 (onderhoud 21) = Werpsproeier. sproeibreedte 20 meter (6.000 liter kaliumacetaat)
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Figuur 14: O22 (onderhoud 22) = Armsproeier, sproeibreedte 33 meter (9.000 liter kaliumacetaat)

Figuur 15: O8 (onderhoud 8) = DAF Combistrooier met 1.800 liter kaliumacetaat en 5.000 kg korrels (NF). Kan korrels
strooien en ook korrels gecombineerd met kaliumacetaat (nat strooien) . Kan tevens worden ingezet als sneeuwschuiver
indien het schuifblad is geplaatst.
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Figuur 16: Surface Friction Tester (Frictie 1)

Figuur 17: Surface Friction Tester (Frictie 2) (Backup voertuig voor de F1)
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Figuur 18: B7 (Brandweer 7) = t.b.v. controle uitvoering, logistiek, wisselen bemanning e.d.

Figuur 19: Rolbezem met een werkbreedte van 120 centimeter (Bertolini)
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Figuur 20: Rolbezem omgebouwd naar frees

Figuur 21: O3 (onderhoud 3) = Tractor multi (vegen, schuiven, strooien)
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Figuur 22: Handstrooier voor Natrium formiaat korrels
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Bijlage I: Verzendlijst
Naar de hieronder genoemde afdelingen c.q. bedrijven is deze handleiding sneeuw- en
gladheidbestrijding verzonden.
Intern:
 Algemeen Directeur
 Directeur Airport Operations
 Commandant Brandweer
 Manager Airside Operations
 Duty Mangers Operations en Airport Operations Officers
 On Scene Commanders
 Duty Managers Security
 Afdeling Onderhoud Terreinen
Extern:
 Aviapartner
 Jet Aviation
 Erasmus Catering Services
 EMC Mobiel Medisch Team
 Vliegclub Rotterdam

Dit document is tevens op airlink en intranet van RTHA geplaatst.
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