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Verbouwing werkomgeving luchtverkeersleiding
Op 3 september 2018 begon de grootschalige verbouwing binnenin de verkeerstoren op Schiphol.
Inzet was de werkomgeving van de luchtverkeersleiding te verbeteren en daarmee de veiligheid ook
in de toekomst te garanderen. Het is ons gelukt om alle werkzaamheden binnen één jaar af te ronden.
Het aantal werkposities is bijna verdubbeld en er zijn nieuwe consoles geïntroduceerd. De verkeersleiding werkt nu in twee ringen. De buitenring bestaat uit elf werkposities en deze posities zijn
dichterbij het glas komen te zitten. In het midden van de ring zijn nog eens vier werkposities
gerealiseerd die op een verhoging zijn geplaatst. Er kunnen nu 15 mensen tegelijk werken in de
toren. Hierdoor zijn er genoeg reserveposities mochten zich bijvoorbeeld calamiteiten voordoen.
Daarnaast maakt het extra inzet mogelijk om werkdruk te verlagen wanneer de omstandigheden daar om vragen.
Met de vernieuwde toren zijn wij klaar voor de toekomst. Door de invoering van Electronic Flight Strips (EFS) en nieuwe
moderne technologieën kunnen wij bijvoorbeeld de outbound-planning voor vertrekkende vliegtuigen optimaliseren
en de planning hiervoor slimmer en efficiënter maken. Daarnaast breiden we de visuele hulpmiddelen uit en nemen we
extra veiligheidsvangnetten in de systemen op om sneller in te kunnen grijpen als vliegtuigen instructies niet opvolgen.
Dit alles draagt bij aan onze belangrijkste prioriteit: veiligheid en zorgen wij er samen voor om luchtvaart mogelijk te
maken.

Klaar voor de toekomst

Oude situatie

Nieuwe situatie
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De eerste fase van de werkzaamheden op Toren-Centrum
(TWR-C) werd op 21 december 2018 afgerond. Op 28
januari startte de tweede fase; het plaatsen van de
nieuwe consoles. Op maandag 4 februari namen we
de eerste nieuwe console op TWR-C in gebruik. De laatste
werkplek van de buitenring werd op 12 april geplaatst.
In de maand juni plaatsten we de nieuwe consoles op
de binnenring. De laatste daarvan namen we op 3 juli
in gebruik. Vijf nachten (maandag t/m vrijdag) per week
werd er verbouwd van 23.00 tot 06.30 uur.

Nieuwe werkposities in de buitenring

Nieuwe werkposities in de binnenring

Luchtverkeersleiding vanuit de vernieuwde toren

De vergunning voor de inzet van de Aalsmeerbaan

Tijdens de verbouwing werkten de luchtverkeersleiders

(18L/36R) in de nacht is het afgelopen jaar niet gebruikt.

’s nachts vanuit de noodtoren. In het afgelopen jaar is er

De Zwanenburgbaan (18C/36C) is tijdens de 172

in totaal 172 nachten vanuit de noodtoren gewerkt.

nachten dat er verbouwd werd 55 nachten ingezet met

Het vliegverkeer heeft hiervan geen hinder ondervonden.

waarnemers aan de baan. 65 nachten werd er op de

Overdag werd er vanuit Toren-Centrum gewerkt net als in

baan geland en 26 nachten werd er vanaf deze baan

het weekend.

gestart. In totaal ging het om 1.248 landingen en 144
starts.

Sinds 20 april 2019 werken we op de torens van
Schiphol met de Electronic Flight Strips (EFS).
De invoering van EFS vormde een essentieel onderdeel van de verbouwing van de verkeerstorens. De
implementatie van EFS is één van de grootste
veranderingen op de torens die LVNL ooit heeft
gekend. Met de ingebruikname van dit systeem
vervalt de manier van werken met het doorgeven van
papieren strippen op de toren. Voor de
introductie stond een periode van zes weken gepland.
Het werken met EFS verliep zo voorspoedig waardoor
de introductieperiode met twee weken werd ingekort.

Electronic Flight Strips (EFS) in gebruik
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