
Platformgebied
Gebied dat primair wordt gebruikt voor het parkeren 
en afhandelen van vliegtuigen. 
Dit gebied bestaat uit: 
• de platformen, 
• de randweg(en) 
• de taxilanes 

Het platformgebied is gelegen buiten de  
Manoeuvring Area. 

Manoeuvring Area
De Manoeuvring Area is het gebied binnen airside 
dat bestemd is voor taxiënde, startende en landende 
vliegtuigen, exclusief het platformgebied.
De toren is verantwoordelijk voor alle bewegingen 
binnen de Manoeuvring Area.

De grens tussen het platformgebied en de Manoeuvring 
Area wordt aangegeven middels een brede rode streep 
van 30 cm breed.

LET OP: het is niet toegestaan de tweede rode klaringslijn 
te overschrijden, zonder toestemming van de toren of 
een medewerker van de Operationele Dienst van Lelystad 
Airport.

Platformgebied indeling

Wijzigingen op het terrein
Onderscheid gebiedsdelen  
airside zuidelijk areaal

Hernoeming  
bestaande platformen/
bedrijventerreinen
Vermeld op Aerodrome Chart in AIP.

Oproepposities
Dient ertoe dat voertuigen en 
vliegtuigen die vanaf het platform de 
Manoeuvring Area willen betreden hun 
positie kenbaar kunnen maken aan de 
Toren. (op Aerodrome Chart in AIP)



Grens Manoeuvring Area 

Grens Taxilane Strip

Kruising Randweg met Taxilane

Grens Randweg - Platform

Overschrijden wel toegestaan: 

Overschrijden niet toegestaan:

Overzicht 
baanmarkeringen

Gedragsregels en 
veiligheid

Verboden
• Rook niet, ook niet in uw auto
• Draag nooit brandend materiaal bij u 
• Plaats of verplaats nooit afzettingen zonder 

toestemming van de Operationele Dienst van 
Lelystad Airport 

• Versper nooit de toegang naar branddetectie-, 
brandbeveiligings-, brandblusapparatuur en 
brandblusser

• Belemmer nooit het zicht tussen een vliegtuig en 
een marshaller

Uitzonderingen
Indien uitzonderingen zijn gewenst t.a.v. 
• Slepen…
• Activiteiten net voorbij klaringslijnen… 
• Etc…
…overleg altijd tijdig met de Operationele Dienst! 

Verplicht
• Volg aanwijzingen van medewerkers van de 

Operationele Dienst van Lelystad Airport altijd op
• Gedraagt u zich altijd conform de aangebrachte 

markeringen, belijningen en borden
• Op de algemeen toegankelijke platformen 

(Platformen Delta 1 en 2) is het verplicht hoge 
zichtbaarheidskleding (High Visibility Clothing - 
HVC) te dragen

• Onder hoge zichtbaarheidskleding wordt verstaan 
minimaal 1 geel of oranje reflecterende jas of hesje. 
Deze verplichting geldt niet op de eigen platformen 
van de afzonderlijke bedrijven 

• Houdt u aan de maximumsnelheid van 30 km 
per uur op de randweg en 15 km per uur op de 
platformen 

• Het voeren van een oranje zwaailicht op de 
platformen en de randwegen is in beginsel niet 
toegestaan

• Houd uitrukroutes van hulpdiensten vrij




