
OPERATIONELE BEPERKINGEN I.V.M. AANLEG KABELTRACÉ 
 
Vanaf maandag 12 maart 2018 start de firma Dura Vermeer in samenwerking met Dynniq Nederland 
B.V. met de realisatie van een kabeltracé langs en in het verlengde van rijbaan Sierra, grofweg vanaf 
de dienstweg halverwege de baan (tussen rijbanen S3 en S4) en de vorige maand geplaatste glijpad-
antenne van baan 05. Ook zal er een tracé worden aangelegd strak langs de baan, tussen S5 en de 
nieuwe PAPI-positie. Beide trajecten zijn ingetekend op de bijgevoegde tekening.  
 

 
 
De werkzaamheden duren totaal drie weken, waarbij er met name in de eerste twee weken 
beperkingen zullen gelden.  
 
Voor ‘fixed wing’ verkeer geldt dat rijbaan S4 in week 11 (12 t/m 16 maart) afgesloten zal zijn. Het is 
dan dus niet mogelijk de baan na de landing via deze rijbaan te verlaten. De overige exits S1, S2, S3 
en S5 zijn wel normaal beschikbaar. Rijbaan S4 wordt aan beide zijden fysiek afgezet. De sluiting is 
per heden via NOTAM B0141/18 bekend gesteld. De werkzaamheden worden zo ingericht dat het 
verkeer op het doorgaande gedeelte van S en op S5 niet wordt gehinderd. 
 
Voor helikopterverkeer geldt bovendien dat de oefenvelden III (tussen S3 en S4) en IV (tussen S4 en 
S5) in week 11 (t/m vrijdag 16 maart) niet gebruik mogen worden. De grondoefeningen dienen 
beperkt te worden tot de velden I en II, dus tussen S1 en S3. Vertrekkend en aankomend via het 
Helicopter Aiming Point (HAP) wordt men verzocht ruim over de werklocaties te vliegen. In week 12 
(zaterdag 17 t/m vrijdag 23 maart) is enkel veld IV (tussen S4 en S5) niet beschikbaar voor 
oefeningen. Hiervoor zijn NOTAMS B0142/18 en B0143/18 bekend gesteld. 
 
De werkzaamheden langs de baan worden volledig in de nacht uitgevoerd, buiten de 
openstellingstijden van de luchthaven. Met deze planning menen we de werkzaamheden zodanig te 
hebben ingericht dat de hinder voor onze gebruikers tot een minimum wordt beperkt. .  
 
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 
Edward de Kruijf, Manager Day-to-Day Operations via 0320-284791.  
 


