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Documentgegevens
Doel document
Het doel van dit document is een overzicht te bieden van de feiten en voorwaarden die bestemd zijn voor
iedereen die, vanwege zijn werkzaamheden, bevoegd is om met een voertuig airside, onderdelen
platforms en randwegen te betreden.

Doelgroep
Dit document is bestemd voor iedereen die, vanwege zijn werkzaamheden, onder de categorie
“rijbevoegdheden P ” valt en als zodanig zelfstandig of onder begeleiding toegang heeft tot airside,
onderdelen platforms en randwegen.

Vigerende versie
De vigerende versie van het Handboek Rijbevoegdheid MAA is beschikbaar bij de havendienst.

Versiehistorie
In onderstaand overzicht staan de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie van dit handboek.
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1. Rijbevoegdheid
1.1

Opleiding en bevoegdheid

Rijbevoegdheid P
Rijbevoegdheid P is de autorisatie waarover bestuurders moeten beschikken om zelfstandig de platforms
en randwegen (airside) te mogen betreden. De luchthaven bepaalt wie in aanmerking komt voor deze
rijbevoegdheid. Deze bevoegdheid wordt middels een P met oranje achtergrond aangeduid op de
luchthavenpas.

1.2

Voor wie

Voor rijbevoegdheid L of P komen uitsluitend de volgende functionarissen in aanmerking:
• Medewerkers Airport Authority L
• Medewerkers Brandweer
L
• Medewerkers LVNL TD
L
• Medewerkers P&I
L
• Medewerkers handling
P
• Medewerkers Airport
P
• Medewerkers KNMI
P
• Derden
P
Aanvragen rijbevoegdheid L of P kunnen alleen in behandeling genomen worden na goedkeuring van de
Manager Airport Authority . Deze beslist of de aanvraag in behandeling wordt genomen.

1.3

Categorieën rijbevoegdheid en opleiding

Categorie
P

Autorisatie voor

Theorie

Zelfstandig toegang tot het
gehele airside exclusief
landingsterrein

•

Praktijk

Handboek Rijbevoegdheid
beperkt

Ja

Aanvragen rijbevoegdheid / profcheck
De opleiding rijbevoegdheid en de vereiste 2,5- jaarlijkse profcheck kunnen worden aangevraagd bij de
havendienst van Maastricht Aachen Airport (MAA).
Algemene contactgegevens havendienst:

Telefoon:

043-3589750

E-mail:

airportauthorities@maa.nl

Examen en profcheck
Voor de P rijbevoegdheid wordt een theorie- en praktijkexamen afgenomen.
Alle examens worden afgenomen door of namens de havendienst. De uitslag van het examen / profcheck
zal gedurende de geldigheid ervan worden opgeslagen.
De rijbevoegdheid vervalt automatisch op het hetzelfde moment dat uw luchthavenpas vervalt.

De profcheck vindt plaats op basis van de aan de kandidaat toegekende rijbevoegdheidscategorie. Voor
het verhogen van de rijbevoegdheidscategorie, bijvoorbeeld categorie L moet altijd de complete opleiding
voor de betreffende rijbevoegdheidscategorie gevolgd worden.
Indien men niet slaagt voor het examen / profcheck, dan bestaat de mogelijkheid van herkansing volgens
onderstaand schema:

Niet slagen voor

Autorisatie voor

Profcheck

Eerste herkansing

Eerste herkansing

Tweede herkansing

Tweede herkansing

Rijbevoegdheid wordt ingetrokken; Opnieuw aanvragen rijbevoegdheid (*)
(volledig opleidingstraject)

NOTE: Tussen het niet slagen en een herkansing zit ten minste 24 uur.
Vervallen rijbevoegdheid
De rijbevoegdheid vervalt bij het:
• Niet langer uitoefenen van een functie waarvoor rijbevoegdheid noodzakelijk is;
• Niet tijdig doen van de profcheck;
• Niet slagen voor de profcheck (en eventuele herkansingen).
Mededeling
Wijzigingen op het Handboek Rijbevoegdheid worden bekend gesteld per rijbevoegdheid “Mededeling
Rijbevoegdheid” en zijn per direct van kracht of zoveel later als aangegeven. Wijzigingen worden, indien
permanent van aard, direct in het Handboek Rijbevoegdheid opgenomen.
Contactgegevens veldbevoegde
De veldbevoegde is er voor verantwoordelijk dat MAA beschikt over zijn e-mailadres voor het bekend
stellen van mededelingen en wijzigingen op het Handboek Landingsterrein.

2. Inleiding landingsterrein
Het landingsterrein
Het landingsterrein is het deel van het luchtvaartterrein dat wordt gebruikt voor het opstijgen, landen en
taxiën van luchtvaartuigen (inclusief onverharde gebieden), met uitzondering van de platformen, diensten randwegen.
NOTE: Op dit punt is de definitie iets uitgebreider dan vermeld staat in het samenwerkingsprotocol MAALVNL. De term “landingsterrein” in dit protocol is hetzelfde als de maneuvering area zoals hieronder
beschreven.
Maneuvering Area
De LVNL voert de controle over de in het landingsterrein gelegen infrastructuur waarover zich vliegtuigen
kunnen bewegen voor het opstijgen, landen en taxiën exclusief de platforms , de zogenaamde
maneuvering area. Deze begrenzing waar de maneuvering area wordt aangegeven door de 60 cm brede
klaringslijn op de verharding (platforms)
De LVNL verkeersleiders bevinden zich in de verkeerstoren op MAA (roepnaam: “Toren”). Vanuit deze
locatie wordt het startende, landende en taxiënde vliegverkeer gecoördineerd en wordt de maneuvering
area gemonitord.
De rode verharding geeft schematisch de maneuvering area aan.

De brede rode klaringslijn
Op verharding waar de grens van het landingsterrein niet op een andere manier is vast te stellen is een 60
cm brede rode klaringslijn aangebracht.
Deze brede rode klaringslijn geeft aan:
• gezien vanaf de platformen: de grens tot waar P -rijbevoegden zich mogen bevinden;
• gezien vanuit het landingsterrein: de grens van het gebied dat onder controle van LVNL valt.
Runway incursions
Het landingsterrein is een gebied waar sprake is van een hoog afbreukrisico, in het bijzonder rondom
start- en landingsbanen. Een runway incursion op een start- of landingsbaan kan catastrofale gevolgen
hebben.
Een runway incursion is volgens ICAO als volgt gedefinieerd:
“Any occurrence at an aerodrome involving the incorrect presence of an aircraft, vehicle or person on the
protected area of a surface designated for the landing and take-off of aircraft”.
Of, in het Nederlands:
“Elke situatie op een luchthaven waarbij een vliegtuig, voertuig of persoon onbedoeld aanwezig is op
een locatie die valt binnen het beschermde gebied (maneuvering area) bedoeld voor het landen en
starten van vliegtuigen.”
Maastricht Aachen Airport (MAA) voert een actief beleid in samenwerking met de LVNL om runway
incursions te voorkomen.

3. Gedragsregels in het landingsterrein
3.1

Voordat u het landingsterrein betreedt

Uw bevoegdheid
Op airside bevindt u zich uitsluitend op locaties waarvoor u volgens de aan u toegekende
rijbevoegdheidscategorie bevoegd bent.
Toestemming AAO
De AAO is eindverantwoordelijk voor de goede orde en veiligheid in het landingsterrein. Voor het betreden
van het landingsterrein is daarom altijd toestemming nodig van de AAO. U begeeft zich uitsluitend op
locaties waarvoor u van de AAO toestemming heeft gekregen.
Voertuigcheck
Voordat u het landingsterrein betreedt checkt u uw voertuig op:
• voldoende brandstofvoorraad;
• de aanwezigheid van een actuele banenstelsel- en sectorkaart van het landingsterrein;
• de werking van de twee rode toplichten op het hoogste punt van het voertuig (indien aanwezig)
• de werking van het oranje zwaailicht.
Aan- en afmelden bij de Airport Authorities (AO)
Voordat u het landingsterrein betreedt meldt u zich telefonisch of fysiek bij de AO om uw voorgenomen
werkzaamheden toe te lichten. De AO beoordeelt namens de Manager Airport Authority vervolgens de
noodzaak van uw aanwezigheid in het landingsterrein. Indien akkoord wordt uw aanwezigheid
geregistreerd door AO.
U meldt zich altijd af bij de AO wanneer u het landingsterrein verlaat.

3.2

Voertuigbewegingen

Uw rijstijl
Als bestuurder in het landingsterrein dient u het verkeersbeeld van de toren verkeersleider en vliegers zo
min mogelijk te verstoren. Zorg dat uw rijgedrag voor een vlieger geen aanleiding is uw bewegingen extra
in de gaten te houden.
Rijd rustig, maak geen onverwachte manoeuvres, houdt gepaste afstand tot het overige verkeer en
anticipeer op de lange remweg van voertuigen met een grote massa.
Uw werkomgeving
Laat u op airside niet afleiden door eventuele passagiers en maak tijdens het rijden op airside géén
gebruik van privételefoons, sociale media e.d.
Situational awareness
Maak, naast uw parate kennis, ook gebruik van de in het landingsterrein aanwezige bebording en de
actuele kaart en van het landingsterrein in uw voertuig zodat u zich altijd bewust bent van uw locatie en de
te volgen route.
Voorrangsregels aan airside
1. Startende of landende luchtvaartuigen.
2. Voertuigen van hulpverleners met zwaailicht en sirene.
3. Taxiënde luchtvaartuigen, inclusief eventueel begeleidende voertuigen.
4. Passagiers die te voet van en naar luchtvaartuigen worden begeleid.
5. Gesleepte vliegtuigen.
6. Overige voertuigen.
Logistieke transporten

Logistieke transporten in het landingsterrein zijn alleen toegestaan:
• na toestemming vooraf van de AAO en
• indien begeleid door een medewerker van de havendienst
Voor sommige transporten, bijvoorbeeld gepland bouwverkeer, kan in een voorbereidingstraject al
namens de AAO toestemming zijn gegeven.
Begeleidingen
Begeleiding door een medewerker van de havendienst, in het bezit van de juiste
rijbevoegdheidscategorie, is noodzakelijk voor verplaatsingen van:
• bestuurders die niet voldoen aan de vereisten zoals gesteld in dit handboek
• logistieke transporten;
• overige mobiele objecten.

3.4

Veilig werken op airside

Jetblast / Propwash
Wees alert op de mogelijk sterke luchtstroom uit (straal)motoren (jetblast of propwash), in het bijzonder
wanneer een luchtvaartuig vanuit stilstand wegtaxiet. De sterkte van de jetblast/propwash hangt af van
diverse factoren en is moeilijk te voorspellen, houd daarom altijd voldoende afstand.
FOD
•
•

Het begrip FOD heeft een dubbele betekenis:
Foreign Object Debris: alle niet in het landingsterrein thuishorende objecten als plastic,
verpakkingsmaterialen, gereedschap, etc.
Foreign Object Damage: ten gevolge van bovengenoemde objecten ontstane schade aan
vliegtuigen.

Vanwege het grote afbreukrisico dat met FOD gepaard gaat, in het bijzonder als het gaat om uitval van
vliegtuigmotoren, dient iedere veldbevoegde alert te zijn op FOD risico’s en bij signalering gepaste
maatregelen te nemen. Dit kan door het veiligstellen van FOD of, indien niet mogelijk, de havendienst (tel:
043-3589750) direct in kennis te stellen.
Storingen infrastructuur
Storingen aan luchthaveninfrastructuur dienen aan de Havendienst (tel: 043-3589750) gemeld te worden.
Onregelmatigheden
Indien u tijdens uw aanwezigheid in het landingsterrein onregelmatigheden, van welke aard dan ook,
constateert dient u hiervan direct melding te maken bij de Havendienst (tel: 043-3589750).

4. Infrastructuur in het landingsterrein
4.1

Infrastructuur: banenstelsel

Banenstelsel
Maastricht Aachen Airport beschikt over één start- en landingsbaan. De nummers van de baan zijn
afgeleid van hun ligging ten opzichte van het magnetisch noorden (de ligging is de richting waarin u kijkt
als u zich aan het begin van de baan in start- of landingsrichting opstelt).
Er wordt gebruik gemaakt van de 3600 kompasroos, waarbij met de wijzers van de klok mee 0900 verwijst
naar het oosten, 1800 naar het zuiden, 2700 naar het westen en 3600 naar het noorden. Om het
baannummer vast te stellen vindt eerst een afronding plaats op tientallen, daarna vervalt het laatste cijfer,
bijvoorbeeld:
Baan 03:

ligging op kompasroos 0320;naar beneden afgerond: 030;
het laatste cijfer vervalt: baan 03.

Baan 21:

ligging op kompasroos 2120; naar beneden afgerond:210;
het laatste cijfer vervalt: baan 21.

De rijbanen die aansluiten op de banen hebben per rijbaan een unieke letter.

Uitspraak baannummers
De baannummers worden als volgt uitgesproken, altijd het laagste baannummer als eerste

Baan

Uitspraak

03-21

Nul drie – twee één

90 meter gebied
Het 90 meter gebied omvat het gebied parallel aan de baan, zich uitstrekkend tot:
• 90 meter vanuit de baanas aan weerszijden van de baan;
• 60 meter voor de verharding van beide baankoppen.
Afbeelding: afbakening 90 meter gebied.

Het 90 meter gebied is het gebied dat dient ter bescherming van een baan, een obstakel-limitatievlak (1),
de ILS CAT1 critical/sensitive area (2), waarvoor taxiënde vliegtuigen en voertuigen moeten stoppen, tenzij
klaring is verkregen van de toren.
(1)
(2)

Een obstakellimitatievlak is een ruimtelijk vlak waarbinnen hoogterestricties gelden.
Zie “ILS: critical area” en “ILS: sensitive area” in dit hoofdstuk.

De grens van het 90 meter gebied wordt langs dienstwegen en, op grote onderlinge afstand in onverhard
terrein, aangegeven door de volgende bebording:

Bovenstaande gebieden mogen nooit zelfstandig betreden worden door personen met een P
rijbevoegdheid

Onverharde terreinen
De rijbevoegde voorkomt schade aan de onverharde terreinen in de vorm van bandensporen en
kuilvorming door geen bochten en rijroutes af te snijden.
De gevolgen van schades aan onverharde terreinen zijn o.a. aantrekking van vogels door plasvorming in
de ontstane kuilen.
Hiermee wordt een van de doelstellingen van het faunabeheer, het vogelonvriendelijk houden van het
landingsterrein, en daarmee ook de vliegveiligheid, in negatieve zin beïnvloed. Bovendien zijn met
herstelwerkzaamheden hoge kosten gemoeid.
ILS
In het onverharde terrein rondom baan 03-21 staan de antennes van het ILS (Instrument Landing
System): de localizer- en glidepath antenne.
De ILS antennes zenden een signaal uit om het vliegtuig op de juiste wijze naar de landingsbaan te
geleiden. Om verstoringen van de ILS signalen te voorkomen zijn critical- en sensitive areas vastgesteld
waarbinnen restricties voor voertuigbewegingen gelden.
De ILS antennes en de critical- en sensitive areas worden onderstaand toegelicht.
ILS: localizer antenne
De localizer antenne van het ILS bevindt zich achter het baaneinde van een instrument landingsbaan en
zendt een signaal uit naar het landende vliegtuig ter indicatie van de hartlijn van de baan

Afbeelding: localizer antenne baan 03.

ILS: glidepath antenne
De glidepath antenne van het ILS bevindt zich ter hoogte van het landingsdoelpunt, ongeveer 300 meter
vanaf het begin van de instrumentlandingsbaan, en zendt een signaal uit naar het landende vliegtuig ter
indicatie van het landingsdoelpunt

Afbeelding: Glidepath antenne baan 21
ILS: critical area
De critical area is het gebied rondom de localizer- en de glidepath antenne van het ILS waarbinnen de
aanwezigheid van vliegtuigen of voertuigen een onacceptabele verstoring van het ILS-signaal tot gevolg
heeft.
De critical area wordt aangegeven door onderstaande bebording:

Bovenstaande gebieden mogen nooit zelfstandig betreden worden door personen met een P
rijbevoegdheid.

5. Specifieke locaties in het landingsterrein
Proefdraaiplaats
De proefdraaiplaats is een geasfalteerd locatie naast de materieelloods waarin vliegtuigmotoren op het
hoogst mogelijke vermogen getest kunnen worden.
Indien er een vliegtuig opgesteld staat ten behoeve van het testen van de motoren is het niet toegestaan
zich op de proefdraaiplaats te bevinden, tenzij u:
•

betrokken bent bij het proefdraaiproces;

•

toezichthoudende taken uitvoert.

De havendienst staat in verbinding met de cockpit van het vliegtuig.

6. Specifieke situaties in het landingsterrein
6.1

Specifieke situaties in het landingsterrein

Alarmeringen
Voor luchtvaart gerelateerde incidenten en calamiteiten kunnen verschillende alarm-vormen door de AAO
worden afgekondigd.
Hulpdiensten ten behoeve van bronbestrijding dienen snel ter plaatse zijn en niet gehinderd te worden
door andere voertuigen op airside.
Desoriëntatie
Indien u gedesoriënteerd raakt terwijl u zich in het landingsterrein bevindt:
• stelt u zich indien mogelijk zodanig op dat u geen gevaar vormt voor overig verkeer;
• verzoekt u de Havendienst om assistentie.
Defect voertuig
Indien uw voertuig defect raakt terwijl u zich in het landingsterrein bevindt:
• stelt u, indien uw voertuig zich binnen de klaring van een (rij)baan bevindt, de toren onmiddellijk
via het baankanaal op de hoogte;
• stelt u indien mogelijk uw voertuig zodanig op dat het geen gevaar vormt voor overig
verkeer;
• stelt u de Havendienst op de hoogte en overlegt u vervolgstappen.

7. Achtergrondinformatie
7.1

Toegangshekken landingsterrein

Toegangshekken airside
De toegangshekken airside kunnen teruggevonden worden op de kaart terrein indeling van Maastricht
Aachen Airport. Onderstaande tabel geeft een aantal specifieke hekken in het landingsterrein weer:

Heknummer
1
2
3
4
5
5A
6
6A
7
8
9
10
11
12
13
14
14A
15

Bijzonderheid
Hoofdpoort
Service poort reinwaterkelder
Calamiteitenpoort ambu
Servicepoort
Servicepoort
Toegang t.b.v. Jetcenter VIP voertuigen.
Servicepoort
Poort naast Cargo oost
Servicepoort
Servicepoort
Servicepoort
Toegang t.b.v. LVNL TD , LOC 21
Servicepoort
Servicepoort
Calamiteitenpoort BRW
Toegang t.b.v. materieelloods
Poort zuidzijde GAM hangaar
Aanlevering vliegtuig brandstoffen

Openen en sluiten van hekken
De medewerkers van de Havendienst (tel. 043-3589750) zijn verantwoordelijk voor het openen en sluiten
van de hekken.

9. Bijlagen
9.1

Infrastructuur (verharding) ten behoeve van vliegtuigbewegingen
Begrip

Definitie

Airside

Dat gedeelte van het luchtvaartterrein dat wordt gebruikt
voor het landen, starten, taxiën, slepen, parkeren en
afhandelen van luchtvaarttuigen, inclusief de rand- en
dienstwegen en onverharde terreinen.

Landingsterrein

Het verhaarde gedeelte van airside, met uitzondering van
platformen en rand- en dienstwegen, dat bestemd is voor
het opstijgen, landen en taxiën van luchtvaarttuigen

Start- en landingsbaan

Het deel van de verharding dat gebruikt wordt voor het
starten en landen van vliegtuigen.
Een start- en landingsbaan maakt deel uit van het 90 -150
meter gebied.

Instrument
Landingsbaan

Landingsbaan die is uitgerust met een ILS (Instrument
Landing System) en daardoor geschikt is voor landingen bij
slecht zicht omstandigheden (o.a. tijdens BZO)

Rijbaan

Het deel van de verharding dat gebruikt wordt voor het
taxiën of slepen van vliegtuigen.

Platform

Dat gedeelte van de luchthaven, dat bestemd is voor het
parkeren en afhandelen van luchtvaartuigen.
Op MAA zijn de platformen van de rijbanen gescheiden door
middel van de 60 centimeter brede rode klaringslijn.

Randweg

Weg op airside, gelegen langs de platformen.

9.2

Infrastructuur (verharding) ten behoeve van voertuigbewegingen

9.3

Beperkt zicht omstandigheden
Begrip
BZO
“Beperkt Zicht
Omstandigheden”

Definitie
Procedures die in werking treden wanneer het
horizontale zicht, gemeten door de RVR meters,
minder dan 2000 meter bedraagt en/of de
wolkenbasis lager is dan 300 ft.
• BZO is verdeeld in vier fases; A, B, C en
D.
• Tijdens BZO is de toegang tot het
landings-terrein beperkt.
Zie VDV 6.01 en/of
BHB 1.5.6.1.

Active Control

Bij verkeer onder active control worden door de toren
routeklaring gegeven: de toestemming om zich via
een door de toren vastgestelde route via het
rijbanenstelsel naar een specifieke locatie te
verplaatsen.
Het initiatief voor het verkrijgen van active control ligt
altijd bij de bestuurder.

Passive Control

De wijze waarop bestuurders, wanneer geen active
control vereist is, zichzelf separeren van overig
verkeer in het landingsterrein.

Afgezet werkgebied

Werkgebied dat door middel van operationele
afzettingen, bijv. door middel van klapborden.

Geïsoleerd werkgebied

Werkgebied dat door middel van aaneengesloten
hekwerk is afgeschermd van het landingsterrein.

