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Verbouwing werkomgeving luchtverkeersleiding
Begin september is de grootschalige verbouwing van de verkeerstoren op Schiphol gestart.
Om de werkomgeving van de luchtverkeersleiding te verbeteren en daarmee de veiligheid ook
in de toekomst te garanderen wordt de verkeerstoren binnenin vernieuwd. Het aantal werkposities
verdubbelt bijna en er worden nieuwe consoles geïntroduceerd. Na de verbouwing kunnen 15
mensen tegelijk op de toren werken. Met de verkeerstoren van de toekomst zijn we klaar voor
ontwikkelingen op Schiphol. Zo zorgen wij ervoor dat we samen luchtvaart mogelijk maken.
De oplevering van de verbouwing en verbetering van de toren is in mei 2019.
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Nieuwsbrief 2 – oktober 2018
Met deze nieuwsbrief houden wij u periodiek op de
hoogte van de werkzaamheden aan de verkeerstoren op Schiphol.

Samen luchtvaart mogelijk maken

