
Opvolging naar aanleiding van het onderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat de luchtverkeerleiding met de huidige 
voorschriften en werkwijzen voldoende mogelijkheden heeft om de onderlinge 
afstand tussen vliegtuigen te realiseren en te behouden. Tevens staan daarin 
voldoende mogelijkheden om een eventueel verlies van afstand te kunnen 
herstellen. Dit voorval betreft dus een uitzonderlijke situatie, waarbij het 
toegepaste hoogteverschil niet afdoende bleek. De luchtverkeersleiding heeft 
conform de voorschriften de benodigde onderlinge afstand direct hersteld.
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Wat is separeren van vliegtuigen?
De horizontale en verticale afstand 
tussen vliegtuigen tijdens de vlucht 
wordt aangeduid als ‘separatie’. 
De minimale separatie is bedoeld 
om het vliegverkeer veilig te laten 
verlopen en daarbij de capaciteit 
van het luchtruim optimaal te 
kunnen benutten. De minimale 
separatienormen bij de nadering 
voor een landingsbaan zijn in dit 
geval 3 NM of 1000 voet.

Amsterdam

De primaire taak van Luchtverkeers
leiding Nederland op het gebied van 
veiligheid is het onderling separeren 
van vliegtuigen (inclusief vliegtui-
gen met voertuigen op de grond). 
LVNL onderzoekt alle voorvallen die 
in de praktijk optreden met als doel 
hier lering uit te kunnen trekken en 
het risico van een dergelijk voorval 
in de toekomst te verkleinen en de 
veiligheid continu te verbeteren. 
Deze infographic laat een reconstruc-
tie zien.

Op zaterdag 8 november 2014 in de 
morgen zijn twee vliegtuigen elkaar ten 
oosten van Amsterdam Airport Schiphol 
dichter genaderd dan de separatiemini-
ma voorschrijven. Deze situatie is 
ontstaan doordat een vliegtuig van het 
type Embraer 145 (E145) uit zuidelijke 
richting later dan beoogd indraait voor 
de eindnadering van de Buitenveldert-
baan (baan 27). Op datzelfde moment 
nadert tevens een vliegtuig van het 
type Boeing 777-200 (B772) uit 
oostelijke richting voor dezelfde 
landingsbaan. Door het laat indraaien 
voor de eindnadering ontstaat verlies 
van afstand tussen beide vliegtuigen, 
waarbij de minimale onderlinge afstand 
1,8 NM bedraagt met een hoogtever-
schil van 400 ft. 
De resulterende separatieafstand was 
60% van de voorgeschreven norm. 
Beide vluchten zijn zonder verdere 
bijzonderheden voortgezet en veilig 
geland op Schiphol.

AMSTERDAM AIRPORT SCHIPHOL

 VERLIES VAN AFSTAND
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