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Verbouwing werkomgeving luchtverkeersleiding

Operatie draait door
De eerste fase van de werkzaamheden op

Op Toren-West (TWR-W) zijn de nieuwe consoles

Toren-Centrum (TWR-C) zijn op 21 december 2018

inmiddels allemaal opgeleverd. Op vrijdag 11 januari

afgerond. Op 28 januari is de tweede fase gestart;

is de laatste in gebruik genomen. De werkzaamheden

het plaatsen van de nieuwe consoles. Op maandag

hiervoor waren op 28 november 2018 gestart.

4 februari werd de eerste nieuwe console op TWR-C

In totaal ging het hierbij om vier nieuwe consoles.

in gebruik genomen. Vijf nachten (maandag t/m vrijdag)
per week wordt er nu verbouwd van 23.00 tot 06.30
uur.
De verbouwing van de buitenring duurt nog iets meer

Tijdens de verbouwing werken de luchtverkeersleiders

dan twee maanden. Het vliegverkeer heeft geen hinder

’s nachts vanuit de noodtoren. In de afgelopen vijf

ondervonden van de verbouwing. Overdag werd er

maanden is er in totaal 72 nachten vanuit de noodtoren

vanuit Toren-Centrum gewerkt net als in het weekend.

gewerkt. De verbouwwerkzaamheden in TWR-C lopen
goed op schema.

De Zwanenburgbaan (18C/36C) is tijdens de 72 nachten

De trainingen voor het werken met de Electronic Flight

dat er verbouwd werd 25 nachten ingezet met waar-

Strips (EFS) verlopen goed. Tot en met eind januari zijn

nemers aan de baan. 19 nachten werd er op de baan

er in totaal al 44 trainingen geweest. 12 februari zijn de

geland en 6 nachten werd er vanaf deze baan gestart.

teamtrainingen hiervoor gestart.

In totaal ging het om 350 landingen en 37 starts.
De Aalsmeerbaan (18L/36R) is in de afgelopen vijf
maanden in de nacht niet gebruikt.

Sinds 28 januari wordt er op TWR-W tijdens
een zogenaamde shadow mode periode succesvol
met EFS gewerkt. De shadow mode biedt een
extra gelegenheid om in een live-omgeving te
trainen met het nieuwe systeem zonder dat het
vliegverkeer hier hinder van ondervindt. Deze
periode duurt nog tot en met de livegang van
EFS die gepland staat voor half april.

Nieuwsbrief 4 – februari 2019
Met deze nieuwsbrief houden wij u periodiek op de hoogte
van de werkzaamheden aan de verkeerstoren op Schiphol.

Samen luchtvaart mogelijk maken

