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De werkzaamheden van het NLR beslaan het volledige 

spectrum van Research Development Test & Evaluation 

(RDT&E). Met zijn kennis en faciliteiten kunnen bedrijven 

terecht bij het NLR voor validatie, verificatie, kwalificatie, 

simulatie en evaluatie. Zo overbrugt het NLR de kloof 

tussen onderzoek en toepassing in de praktijk. Het NLR 

werkt zowel voor overheid als industrie in binnen- en 

buitenland.  

Het NLR staat voor praktische en innovatieve oplossingen, 

technische expertise en een lange termijn ontwerpvisie. 

Hierdoor vindt NLR’s cutting edge technology zijn weg naar 

succesvolle lucht- en ruimtevaartprogramma’s van OEM’s 

zoals Airbus, Embraer en Pilatus. Het NLR draagt bij aan 

(defensie)programma’s zoals ESA’s IXV re-entry voertuig, 

de F-35, de Apache-helikopter en Europese programma’s 

als SESAR en Clean Sky 2. 

Opgericht in 1919 en met 650 betrokken medewerkers, 

realiseerde het NLR in 2014 een omzet van 73 miljoen 

euro. Driekwart hiervan is afkomstig uit 

contractonderzoek, het overige betreft een 

overheidsbijdrage. 
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Probleemstelling 

De luchthaven Twente is tot 1 november 2016 een niet-actieve militaire luchthaven.  Daarna zal het 

vliegveld een civiele status krijgen. ADT is voornemens de luchthaven als onderdeel van een 

bedrijventerrein te ontwikkelen. Hierbij wordt de luchthaven o.a. gebruikt als thuishaven voor een 

ontmantelingsbedrijf, dat End of Life (EOL) vliegtuigen ontmanteld en recycled. Daarnaast zal er 

beperkte ruimte zijn voor business vluchten. Tevens zal de luchthaven gebruikt kunnen worden voor 

klein (General Aviation) verkeer. ADT is voornemens om de luchthaven vanaf 1 maart 2016 inzetbaar te 

hebben voor bovengenoemde activiteiten. Dat betekent dat van 1 maart tot 1 november 2016 de 

luchthaven alleen kan opereren onder militaire verantwoordelijkheid en met toestemming van de 

Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA). Deze periode wordt de interim fase genoemd, tot de overgang 

naar een volledig civiel vliegveld een feit is. In deze fase zullen uitsluitend VFR-operaties op de 

luchthaven plaatsvinden. De voorwaarde voor vergunningverlening van de MLA voor civiele operaties 

op de luchthaven in de interim fase is dat de veiligheid van beoogde civiele operaties is gewaarborgd. 

Hiertoe is vereist dat een veiligheidsanalyse onderbouwt dat de beoogde VFR-operaties, voor zowel 

klein als groot VFR verkeer, voldoende veilig zijn. Hierbij speelt een belangrijke rol dat recente 

obstakelmetingen hebben aangetoond dat een aantal objecten interfereert met de 

obstakelbeperkingsvlakken (OLS). Het betreft hier een aantal bomen, en daarnaast een aantal 

vergunde bouwwerken.  

 

Beschrijving van de werkzaamheden 

In de voorliggende studie is een analyse gemaakt van de feitelijke effecten van doorsnijdingen van 

obstakelvlakken (m.n. Inner Horizontal, Conical, Take-off Climb, Approach Surfaces) op de 

vliegveiligheid. Hierbij is uitgegaan van de situatie in de interim fase, waarin de luchthaven uitsluitend 

door VFR verkeer wordt gebruikt. 

De doorsnijdingen zijn vastgesteld op basis van een tweetal obstakelmetingen en van gegevens van het 

Algemeen Hoogtenetwerk Nederland. Aan de hand van vigerende (inter-)nationale regelgeving [ref. 1 

t/m 7] en gangbare methodieken voor de beoordeling van veiligheids-effecten [ref. 9, 10 ,11 & 13] zijn 

alle risico’s in kaart gebracht die het gevolg zijn van doorsnijdingen van obstakelvlakken in de 

beperkingsgebieden.  

 

Resultaten en conclusies 

De resultaten van de studie tonen aan dat de omliggende bebossing in een groot aantal gebieden de 

betreffende obstakelvlakken doorsnijden. De meeste doorsnijdingen vinden plaats in het gebied van 

het Inner Horizontal en Conical Surface. De absolute waarde van de doorsnijding van de bebossing is 

voor het grootste gedeelte (90%) beperkt tot minder dan vijf meter met een enkele uitschieter tot circa 

dertien meter. De veiligheidsanalyse geeft aan dat de risico’s voor de vliegveiligheid gering zijn.  

De hoofdconclusie van de studie is dat de beoogde VFR operaties vanuit vliegveiligheid als acceptabel 

kunnen worden beschouwd. Er is geen noodzaak om doorsnijdingen te verwijderen door bomen te 

kappen of toppen.  

 

Toepasbaarheid 

De resultaten van dit rapport kunnen gebruikt worden om aan te onderbouwen dat de beoogde 

operaties in de interim fase aan de veiligheidsnormen voldoen. 
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ACRONIEM OMSCHRIJVING 

AAE Above Aerodrome Elevation 

ADT Area Development Twente 

AGL Above Ground Level 

AHN Actueel Hoogtebestand Nederland 

ALARP As Low As Reasonably Practical 

AMSL Above Mean Sea Level 

AOCS Air Operations Control Station (Nieuw Milligen) 

AP, APCH Approach 

APV Approach Path with Vertical Guidance 

ATC Air Traffic Control 

BA Business Aviation 

BARO Barometrisch 

BRA Building Restricted Area 

CNS Communication Navigation Surveillance 

CTR Control Zone 

DME Distance Measuring Equipment 

EASA European Aviation Safety  Agency 

EU Europese Unie 

FPDAM Flight Procedure Design and Analysis Module 

ft Foot (Voet: één voet is 0,3048 meter) 

GA General Aviation 

GNSS Global Navigation Satellite System 

GP Glide Path 

I&M Ministerie Infrastructuur & Milieu 

ICAO International Civil Aviation Organisation 

IFR Instrument Flight Rules 

IHS Inner Horizontal Surface 

ILS Instrument Landing System 

ILT Inspectoraat Leefomgeving & Transport 

km Kilometer 

LLZ Localizer 

LNAV Lateral Navigation 

LPV Localizer Performance with Vertical guidance 

MER Milieu Effect Rapportage  

MSA Minimum Sector Altitude 
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MTOM Maximum Take-off Mass 

NAP Nieuw Amsterdams Peil 

NDB Non-Directional Beacon 

NLR Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium 

NM Nautical Mile (zeemijl: 1852 meter) 

NOTAM Notice to Airmen 

OAS Obstacle Assessment Surfaces 

OCH Obstacle Clearance Height 

OHS Outer Horizontal Surface 

OLS Obstacle Limiting Surface 

PANS-OPS Procedures for Air Navigation Services - Operations 

PPR Prior Permission Required 

RBML Regeling Burger- en Militaire Luchthavens 

RVGLT Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en andere Terreinen 

P-RNAV Precision RNAV 

QNH Drukhoogte, gebaseerd op lokale statische druk 

RNAV Area Navigation 

SBAS Space Based Augmenation System 

SID Standard Instrument Departure 

STAR Standard Arrival Route 

TO Take-off 

TRA Temporary Restricted Area 

UHF Ultra High Frequency 

VFR Visual Flight Rules 

VHF Very High Frequency 

VNAV Vertical Navigation 

VOR VHF Omni-Directional Range 
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1.1 Algemeen 

De luchthaven Twente is tot 1 november 2016 een niet-actieve militaire luchthaven.  Daarna zal het 

vliegveld een civiele status krijgen. ADT is voornemens de luchthaven als onderdeel van een 

bedrijventerrein te ontwikkelen. Hierbij wordt de luchthaven o.a. gebruikt als thuishaven van een 

ontmantelingsbedrijf, dat End of Life (EOL) vliegtuigen ontmanteld en recycled. Daarnaast zal er 

beperkte ruimte zijn voor business vluchten. Tevens zal de luchthaven gebruikt kunnen worden voor 

klein (General Aviation) verkeer. ADT is voornemens om de luchthaven vanaf 1 maart 2016 inzetbaar te 

hebben voor bovengenoemde activiteiten. Dat betekent dat van 1 maart tot 1 november 2016 de 

luchthaven dient te opereren onder militaire verantwoordelijkheid en met toestemming van de 

Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA). Deze periode wordt de interim fase genoemd. In deze fase zullen 

uitsluitend VFR-operaties op de luchthaven plaatsvinden. De voorwaarde voor vergunningverlening van 

de MLA voor civiele operaties op de luchthaven in de interim fase is dat de veiligheid van de beoogde 

civiele operaties is gewaarborgd. Hiertoe is vereist dat een veiligheidsanalyse onderbouwt dat beoogde 

VFR-operaties, voor zowel klein als groot VFR verkeer, voldoende veilig zijn. Hierbij speelt een 

belangrijke rol dat recente obstakelmetingen hebben aangetoond dat een aantal objecten interfereert 

met de obstakelbeperkingsvlakken (OLS). Het betreft hier een aantal bomen, en daarnaast een aantal 

vergunde bouwwerken.  

In het voor u liggende rapport wordt nader ingegaan op de mogelijke effecten op de vliegveiligheid van 

de beoogde operaties, met nadruk op de gevolgen van doorsnijdingen (met name door begroeiing), in 

de aangegeven gebieden. 

 

1.2 Doelstelling 

De doelstellingen van het onderzoek zijn: 

 

Het in kaart brengen van de veiligheidsrisico’s van de VFR vliegprocedures, als gevolg van de obstakels 

die door de obstakelbeperkende vlakken (Obstacle Limitation Surface, OLS) steken en deze risico’s 

toetsen aan de hand van internationaal gehanteerde methodieken en criteria. Het betreft hier 

doorsnijdingen van het Inner Horizontal Surface, het Conical Surface, het Approach Surface en het 

Take-off Climb Surface, zoals gedefinieerd in ICAO Annex 14 [ref. 1]. In ICAO Annex 14 wordt in 

algemene zin aanbevolen om bestaande doorsnijdingen -voor zover praktisch uitvoerbaar- te 

verwijderen tenzij door een aeronautische studie aangetoond kan worden dat er zich geen negatief 

effect op de veiligheid en betrouwbaarheid van de operatie voordoet. De specifieke doelstelling is 

daarom het onderbouwen van de veiligheid van de beoogde vliegoperaties in de interim fase, met 

nadruk op de impact van de geïdentificeerde obstakels rond de luchthaven. 

 

1.3 Aanpak 

De studie richt zich op de analyse van de VFR-routestructuur en het gebruik daarvan tijdens de interim 

fase. De nadruk van de studie ligt op eventuele negatieve effecten voor de veiligheid van het groot en 
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klein VFR-verkeer, tijdens normale operaties en bij bijzondere omstandigheden, zoals motoruitval, 

weersomstandigheden, etc.  

Bij de beoordeling van risico’s wordt gebruik gemaakt van internationale criteria, voor zover relevant, 

en daarnaast van een kwalitatieve inschatting van experts (verkeersvliegers, testvlieger, 

procedureontwerper, veiligheidsexperts). De gehanteerde risicoanalyse-methodiek wordt nader 

beschreven in Hoofdstuk 1.4. 

1.4 Gevolgde risicoanalyse-methodiek 

De toetsing van de veiligheid vindt plaats door het in kaart brengen van alle mogelijke gevaarlijke 

situaties (hazards) die kunnen samenhangen met de voorgestelde operatie. 

Het vaststellen van de gevolgen voor de veiligheid van deze hazards geschiedt door het bepalen van de 

ernst van de hazard, gecombineerd met de kans op voorkomen (frequentie). De combinatie van ernst 

en frequentie leidt tot het vaststellen van het risico van de operatie. Voor een veilige operatie dienen 

alle risico’s acceptabel te zijn. 

Het algemene principe van de risicoanalyse is schematisch weergegeven in onderstaande figuur. 

 

 
 

Figuur 1-1: Algemeen schema voor risicoanalyse 
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Classificatie van ernst en frequentie 

Om de risico’s te kunnen bepalen moeten er criteria worden vastgesteld om de hazards ten aanzien 

van ernst en frequentie te kunnen kwalificeren
1)

. 

 

Ten aanzien van de beoordeling van de ernst zijn de volgende definities gebruikt, afgeleid uit EASA 

AMC25.1309 [ref.9] en ESARR4 [ref.10]:  

 

No Safety Effect 

• No effect on safety or workload 

 

Minor 

• No significant reduction of aircraft safety. 

• Slight increase of crew/ATC workload. 

 

Major 

• Significant reduction of safety margins. 

• Reduced functional capabilities. 

• Significant increase of crew/ATC workload. 

 

Hazardous 

• Large reduction of safety margins or functional capabilities. 

• Injuries. 

 

Catastrophic 

• Multiple fatalities. 

• Loss of aircraft. 

 

Voor de beoordeling van de frequentie zijn de volgende definities gebruikt, afgeleid uit Eurocontrol 

richtlijnen voor “methods for setting safety objectives”, [ref. 11] 

 

Likely 

· This effect will certainly happen often throughout the system lifetime. 

 

Probable 

· This effect will certainly happen several times throughout the system lifetime (in the order of 

once per year, or less); 

 

Remote 

· This effect may happen sometimes throughout the system lifetime (in the order of once per 10 

year, or less); 

 

 

 

                                                        
1)

 Vanuit consistentie met internationale regelgeving en andere veiligheidsstudies worden de termen in het Engels gepresenteerd. 
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Extremely remote 

· It is not expected to have such an effect more than exceptionally and in some specific 

circumstances throughout the system lifetime (in the order of once per 100 year, or less); 

 

Extremely improbable 

· Such an effect is not expected to happen throughout the system lifetime (in the order of once 

per 1000 year, or less). 

 

Beoordeling van risico’s 

De beoordeling van de risico’s vindt plaats door het combineren van ernst en frequentie van de hazard. 

Dit leidt tot een zogenaamde Safety Compliance Matrix (risico matrix), die aangeeft welke combinatie 

van ernst en frequentie aanleiding geeft tot aanvaardbare (groen) en onaanvaardbare risico’s (rood). 

De Safety Compliance Matrix is weergegeven in onderstaande figuur. Hierin zijn ook gele gebieden 

aangegeven. In dit gebied bevinden zich risico’s die in principe qua veiligheid aanvaardbaar zijn, maar 

die zich op de scheidslijn van aanvaardbaar/onaanvaardbaar zouden kunnen bevinden. Voor dergelijke 

risico’s wordt het ALARP
2)

 principe toegepast, wat inhoudt dat naar maatregelen gezocht wordt die de 

risico’s verder kunnen verlagen, voor zover dit tegen redelijke kosten en inspanning mogelijk is. 

 

 Extremely 

improbable 

Extremely 

remote 

Remote Probable 

Catastrophic     

Hazardous     

Major     

Minor     

 

Figuur 1-2: Risk Compliance Matrix (risico matrix) 

 

                                                        
2)
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2.1 Lay-out en gebruik 

De voorgestelde lay-out van Twente Airport is gegeven in Figuur 2-1. Zoals uit de figuur blijkt is de 

vroegere dwarswindbaan komen te vervallen en zal Airport Twente gaan opereren met een enkele 

verharde baan (05/23)
3)

 met een lengte van 2406 meter. Hiermee is het een Code 4 luchthaven. De 

luchthaven zal worden gebruikt als basis voor het ontmantelen van vliegtuigen, die zijn die hun End-Of-

Life (EOL) hebben bereikt. Dit betreft middelgrote commerciële vliegtuigen, zoals de Boeing 737-300 en 

-400. Daarnaast zal de luchthaven, op beperkte schaal, gebruikt worden door zakenverkeer (Business 

Aviation-BA). Verder zal de luchthaven lichte luchtvaart (General Aviation-GA) en zweefvliegen blijven 

accommoderen, onder voorwaarde dat er geen interferentie plaatsvindt met het EOL en BA verkeer. 

De lengte, breedte en baandrempelposities van de bestaande baan blijven ongewijzigd. 

Naast de verharde hoofdbaan is aan de zuidzijde (in het gras) een zweefvliegstrip gelegen met 

afmetingen 950 x 150 meter. In Figuur 2-1 is dit aangegeven als een gearceerd gebied. 

 

 
Figuur 2-1: Luchthaven lay-out Airport Twente [uit ref. 8] 

 

                                                        
3)

 Vanwege het veranderende aardmagnetisch veld voert LVNL vijfjaarlijks een controle uit of deze invloed heeft op de weergave van de 

gepubliceerde procedures. Hieruit is gebleken dat de tot nu toe gehanteerde baanaanduiding 06/24 (magnetisch 055º/235º) moet worden 

vervangen door 05/23 (magnetisch 054º/234º). 
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2.2 Volume VFR  bewegingen 

In de interim fase van militair naar civiel luchtvaarterrein (periode: 1 maart 2016 tot 1 november 2016) 

wordt op Luchthaven Twente uitsluitend door VFR verkeer gevlogen. 

Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen twee categorieën VFR verkeer: 

· Het groot VFR verkeer; dit zijn grotere commerciële vliegtuigen, zoals Boeing 737-300/400 

(snelheidscategorie Cat C), die als End-Of-Life (EOL) toestel naar de luchthaven vliegen om 

aldaar ontmanteld te worden. Het aantal van deze bewegingen zal zeer beperkt zijn; in de 

interim fase in de orde van 18 bewegingen maximaal. Deze toestellen vliegen op een 

zogenaamd Yankee (Y) vliegplan, waarbij het eerste gedeelte van het vliegplan IFR wordt 

uitgevoerd en dat later wordt gewijzigd naar VFR voor de nadering en landing op zicht. 

Vertrekkend verkeer gebruikt een Zulu (Z) vliegplan, waarbij het eerste gedeelte VFR wordt 

gevlogen en later wordt overgeschakeld naar een IFR vliegplan. In de nabijheid van de 

luchthaven wordt dus uitsluitend VFR gevlogen. Daarnaast kunnen zakenvluchten worden 

uitgevoerd. Deze vallen ook onder de categorie groot VFR verkeer, indien het toestellen betreft 

met een MTOM van meer dan 5700 kg en/of 19 of meer passagiers. In de interim fase betreft 

het maximaal 133 BA bewegingen in deze categorie. 

· De lichte gemotoriseerde luchtvaart. Het betreft vliegtuigen met een MTOM kleiner dan 5700 kg 

en/of minder dan 19 passagiers. Onder de huidige vrijstelling betreft dit op jaarbasis 2500 

bewegingen. 

 

De verschillende categorieën VFR verkeer zullen nooit tegelijkertijd plaatsvinden door afspraken met de 

lokale gebruikers (bloktijden). Het groot VFR verkeer zal onderling gescheiden worden door een slot 

systeem (PPR 24 uur), waarbij per toestel een slot van een half uur wordt gehanteerd met een buffer 

van 15 minuten. Bezoekend verkeer en lokale GA-operaties dienen hun vluchten van te voren op te 

geven aan de exploitant (PPR 24 uur).  

2.3 Routes gemotoriseerde klein VFR verkeer 

Het verkeer dat op zicht navigeert (VFR) zal worden afgehandeld via een enkele aanvliegroute vanuit de 

noordwestkant van het veld, zie Figuur 2-2 (Tango arrival). Het VFR verkeer zal zich volgens een vaste 

route via de punten X-ray en Yankee naar het circuit begeven om daar bij punt Oscar rechtsom of 

linksom (afhankelijk van de baan in gebruik) de naderingsprocedure uit te voeren. Het circuit ligt 

daarbij op een hoogte van 1000 ft AMSL. Dit is 300 voet hoger dan de standaardcircuithoogte in 

Nederland. Hierdoor ontstaat een verhoogde obstakelmarge in het circuitgebied. 

Er is slechts één circuit, en wel aan de noordzijde van de baan.  

De vertrekroutes zijn min of meer in het verlengde van de startbaan geplaatst, zodat het vertrekkend 

verkeer zo snel mogelijk buiten het circuit gebied gebracht wordt. 

De bewegingen van het gemotoriseerde VFR verkeer zullen zich vrijwel volledig aan de noordzijde van 

de (verlengde middenlijn) van de baan afspelen. 

Normaliter zal zich dus geen gemotoriseerd VFR verkeer ophouden ten zuiden van de baan, tenzij er 

sprake is van een bijzondere situatie. 
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Figuur 2-2: Concept Visual Approach Chart Twente 
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2.4 Routes groot VFR verkeer 

Voor het groot VFR verkeer (MTOM>5700 kg) is, vanwege de hogere vliegsnelheid, een groter visueel 

circuit gedefinieerd aan de zuidzijde van de baan, zie Figuur 2-3. Om het circuit te kunnen vliegen zijn 

vier “waypoints” gedefinieerd, die vanuit de lucht goed identificeerbaar zijn.  

Het betreft de “waypoints”: 

· BECKU [52 12 50 N; 006 44 35 E] 

· ZWAAI [52 14 45 N; 006 49 03 E] 

· LONEK [52 14 55 N; 006 53 03 E] 

· LUTTE [52 16 52 N; 006 57 59 E] 

 

De verkeersleiding (AOCS) zal het naderend verkeer geleiden (IFR) tot aan punt BECKU op 2000 voet. 

Vandaar zal het vliegplan verder VFR vervolgd worden (Y-vliegplan) voor de nadering en landing.  

 

Voor de VFR nadering naar baan 05 zal een rechtstreekse koers (055) gevolgd worden naar de 

baandrempel. Voor de nadering naar baan 23 wordt een circling procedure met “prescribed tracks” 

gevolgd, zoals weergegeven in Figuur 2-3. 

 

In geval van een afgebroken nadering wordt in de richting van de baan geklommen tot minimaal 400 

voet AGL, en daarna een bocht ingezet om het circuit nogmaals te vliegen. 

 

Vertrekkend verkeer vliegt op een Z-vliegplan, waarbij VFR vetrokken wordt tot het punt BECKU is 

bereikt. Daarna wordt onder begeleiding van AOCS het vliegplan verder IFR uitgevoerd. 

 

Voor vertrek van baan 05 wordt in de richting van de baan geklommen tot 400 voet AGL, daarna wordt 

een rechter bocht ingezet en de route, volgens de voorgeschreven “track”, gevolgd, klimmend naar 

1700 voet QNH en maximum snelheid 160 KIAS. Na het passeren van BECKU wordt de vlucht IFR 

vervolgd. Voor vertrek vanaf baan 23 wordt een directe route naar BECKU gevolgd en geklommen naar 

1700 voet.  

 

Meer gedetailleerde informatie over de VFR vliegprocedures is opgenomen in de “EHTW, Enschede 

Airport Twente Airport Briefing” [ref. 17]. 

 

Wanneer groot verkeer actief is op de luchthaven zal een tijdelijk gebied met beperkingen (Temporary 

Restricted Area – TRA) worden geactiveerd (via NOTAM) om mogelijke conflicten met ander (en-route) 

VFR verkeer in de nabijheid van de luchthaven te voorkomen. De afmetingen van dit gebied omsluiten 

het gehele “circling” gebied, zoals aangegeven in Figuur 2-4. 
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Figuur 2-3: VFR circuit voor het groot verkeer (met “prescribed tracks”) 

 
Figuur 2-4: Tijdelijk Gebied met beperkingen (TRA), in geval groot VFR verkeer actief is 
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3.1 Algemeen 

Deze veiligheidsanalyse betreft het VFR verkeer (groot en klein) dat opereert in de nabijheid van de 

luchthaven en gebruik maakt van de gedefinieerde circuits voor de nadering naar en vertrek van de 

luchthaven. In algemene zin zijn er drie risico’s voor het VFR verkeer te onderscheiden, namelijk: 

1. Het onderling in botsing (of in dichte nabijheid) komen van vliegtuigen die op zicht navigeren; 

2. De vliegbaarheid van het VFR circuit (groot VFR verkeer); 

3. Het in botsing komen met obstakels (gebouwen, bomen, e.d.). 

 

Betreffende het eerste risico is het uitgangspunt, dat door het instellen van een slot systeem, 24 uur 

PPR en het instellen van een TRA, de kans op botsingen tussen het groot VFR verkeer onderling, en 

tussen het groot en klein VFR verkeer afdoende is gemitigeerd. Door de procedurele maatregelen zal

bij het opereren van groot VFR verkeer er altijd maar één vliegtuig in de nabijheid (binnen de TRA) van 

de luchthaven zijn. Botsingen met ander verkeer zijn derhalve uitgesloten.  

Betreffende het klein VFR verkeer onderling is de situatie (circuit en aanvliegroute) ongewijzigd ten 

opzichte van de bestaande situatie, en voldoet aan de bestaande regelgeving.  

Het botsingsrisico wordt in deze veiligheidsanalyse dus niet verder beschouwd, omdat het 

veiligheidsniveau door de gehanteerde procedures wordt gegarandeerd. 

 

Betreffende het tweede risico dient aangetoond te worden dat het gedefinieerde circuit voor het groot 

VFR verkeer vliegbaar is. Daarbij moeten de draaipunten goede visuele referenties zijn. Tevens moeten 

de zichtomstandigheden zodanig zijn dat de referentiepunten en de landingsbaan tijdens het 

manoeuvreren in zicht blijven. Hiertoe geldt voor het groot VFR verkeer een minimum visibility van 

5000 meter. Tenslotte moeten de bochten vliegbaar zijn met een redelijke rolhoek bij de maximale 

snelheid (160 KIAS). De vliegbaarheid van het circuit zal worden aangetoond door middel van een 

vliegproef. Deze vliegproef moet nog plaatsvinden en resultaten zijn nog onbekend. De huidige studie 

laat daarom aspecten ten aanzien van de vliegbaarheid vooralsnog buiten beschouwing. 

 

Ten aanzien het derde risico, betreffende de mogelijkheid tot botsen met obstakels, is vastgesteld dat 

de obstakelbeperkingsvlakken (OLS), zoals gedefinieerd in ICAO Annex 14, en verankerd in de 

Nederlandse wet  (Regeling Burgerluchthavens), doorsneden worden op een aantal plekken door 

obstakels (gebouwen, masten en bomen), zie rapport NLR-CR-2014-151 [ref.16]. Dit brengt een mogelijk 

verhoogd botsingsrisico met zich mee. De nadruk van veiligheidsanalyse ligt derhalve op de risico’s die 

met genoemde doorsnijdingen samenhangen. 

Hierbij zal, waar mogelijk, gebruik gemaakt worden van resultaten van eerdere studies. Eerst zullen de 

doorsnijdingen van de OLS worden geïdentificeerd, en daarna zal de impact hiervan op de veiligheid in 

kaart worden gebracht. 
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3.2 Doorsnijdingen 

3.2.1 Gegevensbronnen 

Er zijn twee gegevensbronnen gebruikt voor het vaststellen van doorsnijdingen: 

1. De obstakelmetingen uitgevoerd door Oranjewoud (Antea) in opdracht van ADT; 

2. Het Algemeen Hoogte Netwerk Nederland. 

 

Ad 1. Door Oranjewoud (tegenwoordig de Antea Group) zijn in maart 2012 alle relevante obstakels in 

de omgeving van Airport Twente in kaart gebracht. In totaal zijn 227 objecten ingemeten, die mogelijk 

van belang zijn voor het procedureontwerp en de obstakelbeoordeling. Hierbij is leidend geweest om in 

ieder geval de hoogste obstakels in te meten in een bepaald gebied, zodat de kritieke obstakels in het 

procedureontwerp meegenomen kunnen worden. Dit betekent dat het hoogste punt van een gebouw 

(antenne, schoorsteen, e.d.) of de hoogste boom in een cluster van bomen is ingemeten. 

 

In mei 2015 is een aanvullende obstakelmeting uitgevoerd, waarbij de obstakels onder de approach en 

transitional vlakken in kaart zijn gebracht. Deze meting had ten doel de metingen te actualiseren 

(specifiek in verband met groei-objecten, zoals bomen) in verband met de veiligheidsanalyse met 

betrekking tot doorsnijdingen van de Approach/Transitional en Take-off Climb surfaces. In totaal zijn in 

dit gebied 163 objecten ingemeten, waarvan 129 bomen/struiken. Van deze bomen/struiken zijn er 73 

gelegen binnen het luchthavengebied en 56 daarbuiten. 

 

Ad 2. Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een bestand met voor heel Nederland 

gedetailleerde en precieze hoogtegegevens. Een digitale hoogtekaart als het ware. Voor heel Nederland 

is van elke vierkante meter bekend wat de hoogte is. Het AHN verschaft daarbij zowel de hoogte van 

het maaiveld (boven zeeniveau) als de hoogte van obstakels boven het maaiveld. Het AHN hanteert 

daarbij een resolutie van 0.5 x 0.5 meter voor de positie. Het hoogste punt binnen zo’n “pixel” is 

vastgesteld met een nauwkeurigheid van enkele centimeters. Sinds 6 maart 2014 zijn deze gegevens 

beschikbaar als Open Data. Dat betekent dat iedereen gratis en zonder beperkingen gebruik kan 

maken van de hoogtedata. 

Het is dan ook voor het eerst dat een database met een dergelijk hoge resolutie gebruikt kan worden 

voor een obstakelbeoordeling betreffende vliegveiligheid. Door het AHN is het nu mogelijk om niet 

alleen de hoogste obstakels (zoals de hoogste boom in een bos) vast te stellen, maar ook in welke mate 

een volledig bos eventueel de obstakelbeperkende vlakken doorsnijdt. Van deze mogelijkheid is 

gebruik gemaakt om de situatie rond Airport Twente in kaart te brengen in verband met de bosrijke 

omgeving aldaar en de mogelijke consequenties van de luchthaven voor deze omgeving. 

 

De gegevens zijn gebruikt om interferentie met de obstakelbeperkingsvlakken (OLS) vast te stellen. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen doorsnijdingen van het zogenaamde Inner Horizontal & 

Conical Surfaces, en de Approach & Take-off Climb Surfaces. 
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3.2.2 Interferentie met Inner Horizontal en Conical Surfaces 

In Figuur 3-1 zijn de doorsnijdingen op basis van gegevens uit beide bronnen aangegeven: rode punten 

geven de doorsnijdingen van uit het AHN, de blauwe cirkels vanuit de gegevens van Oranjewoud (maart 

2012). 

 

De doorsnijdingen op basis van de Oranjewoud-gegevens zijn veelal hoge gebouwen, zoals kerktorens, 

watertorens, antennemasten of schoorstenen op flatgebouwen. In totaal zijn tien van deze obstakels 

geïdentificeerd die beperkingsvlakken doorsnijden. De grootste doorsnijding (circa 28 meter) betreft de 

Plechelmustoren in Oldenzaal. Daarnaast is vastgesteld dat twee “Groeiobjecten - boom in bos” het 

Inner Horizontal Surface doorsnijden. Dit zijn de twee hoge bomen dicht in de buurt van het verlengde 

van de middenlijn van de baan (bij de Losserweg in Oldenzaal). 

 

De analyse op basis van de AHN-gegevens laat een aantal clusters met doorsnijdingen zien. Dit zijn 

bossen waarvan een gedeelte zo hoog is dat de obstakelbeperkende vlakken worden doorsneden. Ook 

kan worden vastgesteld dat de AHN-gegevens consistent zijn met de Oranjewoud-gegevens. De hoge 

gebouwen worden ook door het AHN geïdentificeerd. Door de veel grotere dekking en resolutie van het 

AHN worden echter veel meer doorsnijdingen geconstateerd. In totaal doorsnijden 78215 punten van 

het AHN het Inner Horizontal en 17009 punten het Conical Surface. Afgezien van de tien gebouwen die 

ook door Oranjewoud zijn ingemeten, betreft het hier verder uitsluitend bebossing. Nadrukkelijk wordt 

hier vermeld dat door de hoge resolutie van het AHN een punt niet gelijk is aan een boom. Een punt 

heeft een afmeting van een kwart vierkante meter. Een grote boom zal in het algemeen een 

oppervlakte beslaan van meerdere vierkante meters en daarom worden gedekt door meerdere 

punten. Het aantal doorsnijdende bomen is dus significant lager dan het aantal doorsnijdende punten. 

Op basis van het feit dat vier punten één vierkante meter vormen, betreft het totale oppervlak van de 

doorsnijding ongeveer 23800 m
2
. De absolute waarde van de doorsnijding van de bebossing is in het 

algemeen beperkt tot minder dan vijf meter (90% van de doorsnijdingen), met een enkele uitschieter 

tot circa dertien meter. 
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Figuur 3-1: Doorsnijdingen van het Inner Horizontal en Conical Surface (rode punten: doorsnijdingen op basis van AHN, 

blauwe cirkels doorsnijdingen op basis van metingen Oranjewoud, maart 2012) 

3.2.3 Interferentie met Approach en Take-off Surfaces 

Het blijkt dat in de obstakelgegevens van Antea (Mei 2015) een aantal objecten aanwezig zijn die 

interfereren met de Approach en Take-off Climb Surfaces.  

Bij de bepaling van de Approach Surfaces is er vooralsnog vanuit gegaan dat de luchthaven in de 

interim periode de landingsbaan opereert als een non-instrument baan. Er zijn dan geen instrument-

naderingen gepubliceerd, en deze kunnen dus ook niet worden uitgevoerd. Dit betekent dat de helling 

van het Approach Surface 2,5% is, in overeenstemming met Tabel 4-1, van ICAO Annex 14. 

 

In totaal steken buiten het luchthavengebied 3 bomen door het Approach Surface voor baan 05, en 3 

voor baan 23. In Figuur 3-2 zijn deze doorsnijdingen als rode punten aangegeven. De grootste 

doorsnijdingen betreffen: 

· 2,6 meter voor baan 05, op een afstand van 1072 meter; 

· 4,4 meter voor baan 23, op een afstand van 765 meter. 

 

Doorsnijdingen binnen het luchthavengebied worden verder buiten beschouwing gelaten. Deze vallen 

onder verantwoordelijkheid van de luchthavenbeheerder, en zullen voor aanvang van de operaties 

verwijderd of gemitigeerd worden. 

 

Inner Horizontal 

Conical 
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Figuur 3-2: Doorsnijdingen van de Approach Surfaces 05 en 23 (rode punten: doorsnijdingen) op basis van de metingen 

van Oranjewoud, mei 2015) 

 

In Figuur 3-3 worden de doorsnijdingen van de Take-off Climb Surfaces weergegeven. 

Deze doorsnijdingen zijn groter (in aantal en grootte) dan de doorsnijdingen van de Approach Surfaces. 

Dit komt omdat de Take-off Climb surfaces een lagere gradient (2%) hebben dan de Approach Surfaces 

(2.5%) voor een non-instrument baan. 

 

Op basis van de Antea dataset (mei 2016) steken, buiten het luchthavengebied, 10 obstakels door het 

Take-off Surface voor baan 05 (waarvan 8 bomen en 2 masten), en 3 voor baan 23. In Figuur 3-3 zijn 

deze doorsnijdingen als rode punten aangegeven.  

 

De grootste doorsnijdingen betreffen: 

· 8,0 meter voor baan 05, op een afstand van 765 meter; 

· 7,7 meter voor baan 23, op een afstand van 1072 meter. 
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Figuur 3-3: Doorsnijdingen van de Take-off Surfaces 05 en 23 (rode punten: doorsnijdingen) op basis van de metingen van 

Oranjewoud, mei 2015. 

3.3 Risico’s t.g.v. interferentie met Inner Horizontal en 

Conical Surfaces 

De veiligheidsanalyse vindt plaats aan de hand van de methodiek beschreven in Hoofdstuk 1.4. 

Voor de veiligheidsbeoordeling van de geïdentificeerde doorsnijdingen van het Inner Horizontal en 

Conical Surface is het van belang te beseffen wat de functie van de betreffende vlakken is. Immers door 

doorsnijdingen van deze vlakken kunnen zij mogelijk hun beoogde beschermingsfunctie niet, of niet 

geheel, vervullen en wordt dus mogelijk een gevaar voor het vliegverkeer geïntroduceerd. 

Om deze reden wordt de functie van deze vlakken, zoals al aangegeven in ICAO Annex 14, hier 

benadrukt: 

 

Functie: bescherming van het luchtruim voor het visueel manoeuvreren van naderend verkeer, 

alvorens te landen. 

 

Nadere richtlijnen ten aanzien van de functie en toepassing van het Inner Horizontal en Conical Surface 

worden gegeven in ICAO Doc 9137 [ref. 13]. 

 

Hierin wordt de doelstelling van de vlakken als volgt omschreven: 

The purpose of the inner horizontal surface [and conical] is to protect airspace for visual circling prior 

to landing, possibly after a descent through cloud aligned with a runway other than that in use for 

landing. 
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Tevens wordt hierbij het volgende aangegeven: 

In some instances, certain sectors of the visual circling areas will not be essential to aircraft 

operations and, provided procedures are established to ensure that aircraft do not fly in these 

sectors, the protection afforded by the inner horizontal surface need not extend into those sectors. 

Similar discretion can be exercised by the appropriate authorities when procedures have been 

established and navigational guidance provided to ensure that defined approach and missed 

approach paths will be followed. 

 

Hieruit kan worden afgeleid dat de bescherming van het Inner Horizontal en Conical Surface zich niet 

hoeft uit te strekken tot sectoren waar geen vliegtuig-operaties plaatsvinden, onder voorwaarde dat 

procedures bestaan om dit te waarborgen. 

 

In het navolgende wordt verder ingegaan op de gevolgen van de genoemde doorsnijdingen per type 

verkeer. 

3.3.1 Klein VFR verkeer 

Dit hoofdstuk is ontleend NLR rapport CR-2014-151, waarin een veiligheidsanalyse is uitgevoerd voor 

het klein VFR verkeer dat opereert op luchthaven Twente. De relevante delen van deze studie zijn nog 

actueel en ook van toepassing voor operaties op luchthaven Twente tijdens de interim fase. Om deze 

reden wordt deze analyse hier, voor de volledigheid, en waar nodig aangepast, bijgevoegd. 

 

Met betrekking tot het effect van doorsnijdingen op het gemotoriseerd klein VFR verkeer zijn de 

volgende hazards geïdentificeerd: 

 

Hazard K_VFR1: verminderde obstakelmarges bij normale naderingsoperatie VFR verkeer 

De hazard betreft de mogelijke vermindering van obstakelmarges tijdens de normale 

naderingsoperatie van het VFR verkeer. 

 

Ernst K_VFR1: De normale operatie voor het VFR verkeer vindt plaats overeenkomstig de routestructuur 

zoals aangegeven op de (concept) VFR-kaart in Figuur 2-2. De routestructuur in samenhang met de 

geïdentificeerde doorsnijdingen van het Inner Horizontal en Conical Surface is weergegeven in Figuur 

3-4. Zoals uit de figuur blijkt blijft de reguliere naderingsroute, via Yankee en Oscar naar het circuit, vrij 

van interfererende obstakels. De circuithoogte is 1000 ft AMSL (885 ft boven vliegveldhoogte). Dit is 

relatief hoog. Standaard wordt in Nederland 700 ft circuithoogte gehanteerd. Door deze relatief grote 

aanvlieghoogte wordt extra obstakelmarge gecreëerd, die ruimschoots het effect van doorsnijdingen 

door begroeiing compenseert. 
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Figuur 3-4: VFR routestructuur binnen het gebied van de Inner Horizontal en Conical Surface, in relatie tot de 

obstakelomgeving (rode punten: doorsnijdingen op basis van AHN, blauwe cirkels doorsnijdingen op basis van metingen 

Oranjewoud) 

Door de afwezigheid van doorsnijdingen (van begroeiing) in en nabij het reguliere vlieggebied en het 

relatief hoge circuit wordt het effect op de veiligheid van doorsnijdingen op begroeiing als Minor 

beoordeeld (geen significant effect op de veiligheid). 

De meest ernstige doorsnijding doet zich voor net ten noord-oosten van het basisbeen van het circuit 

voor een nadering op baan 23. Het betreft een antennemast die 18 meter door het Inner Horizontal 

steekt. Daarnaast steken verder weg (op circa 2 km van het basisbeen van het circuit) ook de St. 

Plechelmusbasiliek in Oldenzaal (28 meter) en een watertoren (4 meter) door het Inner Horizontal. Dit 

zijn reeds vergunde objecten, waarvan de impact op de veiligheid reeds geaccepteerd is, en om die 

reden hier verder niet worden beschouwd.  

De beoordeling voor de ernst van hazard K_VFR1 ten gevolge van begroeiing: Minor. 

 

Frequentie K_VFR1: Het betreft hier de reguliere naderingsoperatie, waarvan er per jaar naar schatting 

7500 zullen worden uitgevoerd.  

De frequentie is hiermee: Likely 

 

Hazard K_VFR2: verminderde obstakelmarges bij normale vertrekoperatie VFR verkeer 

De hazard betreft de mogelijke vermindering van obstakelmarges tijdens de normale vertrekoperatie 

van het VFR verkeer. 

 

Ernst K_VFR2: Vertrekkend VFR verkeer kan een trainingsvlucht uitvoeren en daarvoor het circuit 

afvliegen. In dat geval blijft het vliegtuig binnen het circuitgebied en is er geen significant effect op de 

veiligheid van de operatie (zelfde als hazard K_VFR1). 

Vertrekkend verkeer kan ook vertrekken voor een vlucht buiten het circuitgebied. In dat geval zal het 

toestel de op de VFR-kaart aangegeven vertrekrichting, Exit05 of Exit23, volgen. Voor Exit23 is er geen 

interferentie met doorsnijdingen en is het veiligheidseffect verwaarloosbaar. 

Yankee
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Voor Exit05 geeft Figuur 3-4 aan dat de vertrekroute direct over de doorsnijdingen van het Bos 

Leemsteeg en Bos Postweg ligt. Het veiligheidseffect van deze doorsnijdingen dient nader beoordeeld 

te worden met betrekking tot verminderde obstakelmarges onder de uitvliegroute. Van belang is het 

hierbij op te merken dat de functie van het Inner Horizontal eerst en vooral het beschermen van de 

naderingsoperaties en het aansluiten aan het circuit betreft
4
. 

Doorsnijdingen van het Inner Horizontal beïnvloeden dus niet direct de vertrekroutes. De bescherming 

van de vertrekroute vindt plaats op basis van het Take-off Climb Surface. Doorsnijdingen van het Take-

off Climb Surface worden verder behandeld in hoofdstuk 3.4. Hierop vooruitlopend kan worden 

vastgesteld dat de bomen in de genoemde gebieden het Take-off Climb Surface voor klein verkeer niet 

doorsnijden. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de doorsnijdingen van het Inner Horizontal en 

Conical Surface geen significant veiligheidseffect zullen hebben op de vertrekroute Exit 05. 

Op basis van deze overwegingen wordt de ernst van hazard K_VFR2 gekwalificeerd als niet significant 

en wordt deze dus als Minor beoordeeld. 

 

Frequentie K_VFR2: Het betreft hier de reguliere vertrekoperatie, waarvan er per jaar naar schatting 7500 

zullen worden uitgevoerd.  

De frequentie is hiermee: Likely 

 

Hazard K_VFR3: verminderde obstakelmarges bij bijzondere omstandigheden 

De hazard betreft de mogelijke vermindering van obstakelmarges tijdens de operaties van het VFR 

verkeer onder bijzondere omstandigheden. 

 

Ernst K_VFR3: Onder bijzondere omstandigheden wordt verstaan: situaties waardoor afgeweken wordt 

van de normale procedures zoals gepubliceerd op de VFR-kaart. Een dergelijke situatie kan voorkomen 

onder snel veranderende en onverwachte weersituaties, zoals een snel naderend onweersfront of snel 

veranderende zichtomstandigheden, of in geval van een motorstoring.  

 

K_VFR3_1: Motorstoring 

Uitgangspunt is dat voor het kleine gemotoriseerde VFR verkeer een motorstoring zal leiden tot een 

gedwongen landing op een geschikt terrein. Omdat bebost terrein voor een dergelijke noodlanding 

geen geschikt terrein vormt, maakt het weinig uit of de toppen van het bos een kleine doorsnijding 

hebben met de obstakelvlakken. Voor het uitvoeren van een noodlanding worden de (kleine) 

doorsnijdingen van bebossing als een verwaarloosbaar veiligheidseffect gekwalificeerd en wordt 

K_VFR3_1 als Minor gekwalificeerd. 

 

K_VFR3_2: Snel veranderend weer 

Snel veranderende weer- of zichtomstandigheden kunnen er toe leiden dat niet gebruik gemaakt wordt 

van de gepubliceerde routes. Dat zou kunnen gebeuren als bijvoorbeeld vanuit het noorden snel een 

onweersfront nadert. In dat geval is het uit veiligheidsoogpunt verstandiger om direct vanuit het zuiden 

naar het circuitgebied binnen te vliegen (i.p.v. via punten Yankee en Oscar) en vervolgens dwars over 

de baan (overhead) te vliegen en daarna het circuit te intercepten voor de snelst mogelijke landing. In 

dit geval zou het vliegtuig mogelijk over een aantal gebieden met doorsnijdingen vliegen. Het betreft 

dan met name de Lonnekerberg en het bos bij de splitsing N732/N733. Er mag verwacht worden dat 

een dergelijke uitzonderlijke vlucht nog steeds bij voldoende zicht (VMC) zal worden uitgevoerd en dat 

                                                        
4
 ICAO Doc 9137: The purpose of the inner horizontal surface is to protect airspace for visual circling prior to landing. 
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het vliegtuig niet onder circuithoogte (1000 voet) het gebied zal doorkruisen. De hoogste bomen in de 

genoemde gebieden doorsnijden de obstakelvlakken met maximaal circa 10 meter (30 voet).  Het 

hoogste obstakel ligt daarmee op circa 325 voet boven zeeniveau. De obstakelmarge is dan 675 voet en 

daarmee circa 4% minder dan de obstakelmarge geweest zou zijn als er geen doorsnijdingen zouden 

bestaan. Dit voldoet aan het VFR-voorschrift om minimaal 500 voet boven het hoogste obstakel te 

vliegen. Deze kleine vermindering van de obstakelmarge wordt als niet significant gezien voor de 

veiligheid van de vlucht onder deze bijzondere omstandigheden, en wordt hiermee als Minor 

gekwalificeerd. 

 

K_VFR3_3: Lage bewolking 

Een verergerende factor zou nog kunnen zijn dat er sprake is van laaghangende bewolking (1500 voet 

wolkenbasis) en dat dus een noodzaak zou kunnen ontstaan om op lagere hoogte het gebied te 

doorkruisen. De laagst mogelijke hoogte hierbij is 500 voet boven de grond. In dat geval zou de 

obstakelmarge nog circa 275 voet bedragen i.p.v. 350 voet zonder doorsnijdingen. In dit geval neemt de 

obstakelmarge met ruim 21% af. Dit kan als een significant effect op de veiligheidsmarges worden 

gezien en K_VFR3_3 wordt daarmee als Major gekwalificeerd. 

 

Frequentie K_VFR3: Er is hier sprake van bijzondere en onregelmatig voorkomende omstandigheden.  

 

K_VFR3_1: Motorstoring 

De kans op voorkomen van een motorstoring in de nabijheid van Airport  Twente wordt geschat op 

hoogstens 1 keer per jaar. Hiermee wordt het als Probable gekwalificeerd. 

 

K_VFR3_2: Snel veranderend weer 

De kans dat het weer snel en onverwachts verandert is niet heel groot, maar kan toch naar verwachting 

circa 1 keer per jaar voorkomen. Hiermee wordt het als Probable gekwalificeerd. 

 

K_VFR3_3: Lage bewolking 

De kans dat het weer snel verandert en de luchthaven onverwachts wordt geconfronteerd met een 

zeer lage wolkenbasis is zeer klein. In feite wordt dan niet meer voldaan aan de minimum zichtwaarden 

(VMC) voor het uitvoeren van de vliegprocedures. Dit zal dan ook alleen worden toegestaan in geval van 

een noodsituatie, waarbij het uitwijken naar een andere luchthaven (bijv. door brandstofgebrek) niet 

meer mogelijk is. 

De kans hierop wordt als Remote ingeschat. 

3.3.2 Groot VFR verkeer 

Met betrekking tot het effect van doorsnijdingen op het gemotoriseerd groot VFR verkeer zijn de 

volgende hazards geïdentificeerd: 

 

Hazard G_VFR1: verminderde obstakelmarges bij normale naderingsoperatie groot VFR verkeer 

De hazard betreft de mogelijke vermindering van obstakelmarges tijdens de normale 

naderingsoperatie van het groot VFR verkeer. 
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Ernst G_VFR1: De normale operatie voor het VFR verkeer vindt plaats overeenkomstig de routestructuur 

zoals aangegeven op de (concept) VFR-kaart in Figuur 2-3. De routestructuur in samenhang met de 

geïdentificeerde doorsnijdingen van het Inner Horizontal en Conical Surface is weergegeven in Figuur 

3-5. Zoals uit de figuur blijkt gaat de reguliere naderingsroute, via ZWAAI, LONEK en LUTTE naar het 

eindnaderingssegment voor baan 23 over aanzienlijke gebieden waar bomen het Inner Horizontal & 

Conical Surface doorsnijden. Om te kunnen beoordelen of er mogelijk een risico verbonden is aan deze 

doorsnijdingen voor het uitvoeren van de circling procedure moet vastgesteld worden of de vereiste 

obstakelmarges voldoende zijn. Zoals aangegeven zal het circuit op1700 voet QNH worden uitgevoerd.  

 

 

 
Figuur 3-5: Routestructuur voor het groot VFR verkeer (“circling with prescribed tracks”) binnen het gebied van de Inner 

Horizontal en Conical Surface, in relatie tot de obstakelomgeving (rode punten: doorsnijdingen op basis van AHN, blauwe 

cirkels doorsnijdingen op basis van metingen Oranjewoud) 

 

Dat is circa 1585 voet boven vliegveldhoogte. De grootste doorsnijding door een boom vindt plaats in 

het bosgebied ten oosten van LONEK. In dit gebied bevinden zich één of enkele bomen, waarvan de 

toppen reiken tot circa 58 meter boven vliegveldhoogte. Dit leidt tot een doorsnijding van circa 13 

meter. Bij het uitvoeren van het circuit op de nominale hoogte leidt dit tot een obstakelmarge van 425 

meter (1395 voet). Dit is ruimschoots meer dan de 500 voet die minimaal vereist is voor VFR verkeer. 

Als in aanmerking genomen zou worden dat er de route over aaneengesloten bebouwing loopt zou de 

vereiste obstakelmarge voor VFR verkeer toenemen tot 1000 voet. Zelfs in dat geval zou ruimschoots 

aan de minimum klaringseisen worden voldaan. 

Hoewel de beschouwde circling procedure een VFR procedure is die aan de klaringseisen voor VFR 

moet voldoen, zou de procedure ook beschouwd kunnen worden als een circling procedure, die een 

onderdeel vormt van een IFR naderingsprocedure. In dat geval beschrijft PANS-OPS aanvullende eisen 
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LUTTE
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protection area
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waaraan circling procedures met prescribed tracks moeten voldoen, zie PANS-OPS Vol. 2, Section 4, 

Chapter 7. Hierin wordt een speciaal beschermingsgebied voor deze circling procedure gespecificeerd. 

Hierbij wordt een corridor rond de nominale route gedefinieerd. De halve breedte van deze corridor 

bedraagt voor Cat C vliegtuigen: 1800 meter. Dit beschermingsgebied is ook aangegeven in Figuur 3-5 

(blauwe streeplijn) en steekt aan de noord-oost zijde zelfs iets buiten de contour die door het Conical 

Surface wordt gevormd. Voor dit hele gebied een minimum obstakelklaring van 120 meter (394 voet). 

Het is evident dat ook ruimschoots aan deze minimum obstakelklaring wordt voldaan. Dus zowel op 

basis van de VFR regels als op basis van voorschriften van PANS-OPS leveren de doorsnijdingen van het 

Inner Horizontal & Conical Surface geen risico bij de nominale operatie. Overigens dient nog te worden 

vermeld dat het kritieke obstakel in het circling gebied niet wordt gevormd door begroeiing, maar door 

de St. Plechelmusbasiliek in Oldenzaal, met een tophoogte van 107,6 meter boven zeeniveau. 

Op basis van deze overwegingen wordt de ernst van de hazard, als gevolg van doorsnijdingen van het 

Inner Horizontal & Conical, gekwalificeerd als: Minor. 

 

Frequentie G_VFR1: Het aantal VFR naderingen met groot verkeer zal zeer beperkt zijn. Het betreft enkele 

EOL toestellen in de interim phase (tot 1 november 2016), en in de orde van 30 bewegingen met 

grotere zakenjets met een MTOM van meer dan 5700 kg (zoals Citation Excel, Bae-125-700, e.d.). 

De frequentie is hiermee: Likely 

 

Hazard G_VFR2: verminderde obstakelmarges bij bijzondere omstandigheden 

De hazard betreft de mogelijke vermindering van obstakelmarges tijdens de operaties van het groot 

VFR verkeer onder bijzondere omstandigheden. 

 

Ernst G_VFR2: Onder bijzondere omstandigheden wordt verstaan: snel veranderende en onverwachte 

weersituaties (bijv. een snel naderend onweersfront of snel veranderende zichtomstandigheden), of 

een motorstoring. Deze omstandigheden kunnen verhoogd risico opleveren voor het uitvoeren van de 

“circling approach”. 

 

G_VFR2_1: Motorstoring 

Uitgangspunt is dat voor het groot VFR verkeer altijd tweemotorige toestellen betreft. Het uitvallen van 

een motor, zal een twee-motorig toestel gewoon door kunnen opereren en de nadering kunnen 

afmaken. Vliegers van deze toestellen zijn getraind voor het opvangen van dergelijke situaties, en 

hebben daartoe een specifieke licentie. Het zal wel leiden tot een hogere werkbelasting, om op zicht te 

navigeren, tegelijkertijd het verlies van een motor te managen en hoogte te houden. De combinatie van 

verhoogde werkbelasting en de iets kleinere obstakelmarges als gevolg van de doorsnijdingen wordt de 

ernst als Major gekwalificeerd. 

 

Frequentie G_VFR2_1: De kans op voorkomen van een motorstoring in de nabijheid van Airport Twente 

wordt geschat, rekening houdend met het lage aantal bewegingen, op minder dan 1 keer per 10 jaar. 

Hiermee wordt het als Remote gekwalificeerd. 

 

G_VFR2_2: Snel veranderend weer, lage bewolking 

Het groot VFR verkeer wordt alleen toegestaan met een zicht van 5000 meter of meer. Wanneer het 

groot VFR verkeer bij BECKU aankomt, en zichtwaarden zijn beneden 5000 meter, dan zal de nadering 

niet kunnen worden uitgevoerd, en zal het toestel IFR moeten doorvliegen naar een alternatieve 

bestemming. Snel veranderende weer- of zichtomstandigheden hebben dus geen effect op veiligheid 
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van de nadering, omdat de vlucht bij onvoldoende zicht IFR kan uitwijken. Hiermee wordt dit risico 

beschouwd als niet van toepassing op de operatie. 

3.4 Risico’s t.g.v. interferentie met Approach en Take-off 

Climb Surfaces 

De veiligheidsbeoordeling vindt plaats aan de hand van de methodiek beschreven in Hoofdstuk 1.4 

Voor de veiligheidsbeoordeling van de geïdentificeerde doorsnijdingen van het Take-off en Approach 

Surfaces is het van belang te beseffen wat de functie van de betreffende vlakken is. Immers door 

doorsnijdingen van deze vlakken kunnen zij mogelijk hun beoogde beschermingsfunctie niet, of niet 

geheel, vervullen en wordt dus mogelijk een gevaar voor het vliegverkeer geïntroduceerd. 

Om deze reden wordt de functie van deze vlakken, zoals gedefinieerd in ICAO Annex 14, hier 

benadrukt: 

· Functie Approach Surface: bescherming van luchtruim voor landend verkeer. 

· Functie Take-off Climb Surface: bescherming van luchtruim voor opstijgend verkeer. 

 

Nadere richtlijnen ten aanzien van de functie en toepassing van de Approach en Take-off Climb 

Surfaces worden gegeven in ICAO Doc 9137 [ref. 13]. 

 

Hierin wordt de functie van de vlakken als volgt omschreven: 

 

The Approach and Transitional surfaces define the volume of airspace that should be kept free 

from obstacles to protect an aeroplane in the final phase of the approach-to-land manoeuvre.  

 

The Take-off Climb Surface provides protection for an aircraft on take-off by indicating which 

obstacles should be removed if possible, and marked or lighted if removal is impossible. 

 

In de volgende hoofdstukken zal verder worden ingegaan op de gevolgen van de geïdentificeerde 

doorsnijdingen. 

3.4.1 Klein VFR Verkeer 

Met betrekking tot het effect van doorsnijdingen op het VFR verkeer zijn de volgende hazards 

geïdentificeerd: 

 

Hazard K_VFR_A1: verminderde obstakelmarges bij landingsoperatie klein VFR verkeer 

De hazard betreft de mogelijke vermindering van de veiligheid door verminderde obstakelmarges 

tijdens de normale landingsoperatie van het VFR verkeer. 

 

Ernst K_VFR_A1: Zoals uit Figuur 3-2 blijkt, vinden de doorsnijdingen plaats in het eindnaderingssegment 

van het circuit. Klein gemotoriseerd VFR verkeer zal tijdens de eindnadering vanzelfsprekend goed zicht 

hebben op de landingsbaan en de omringende obstakelomgeving. De geïdentificeerde doorsnijdingen 

van het Approach Surface kunnen in principe een klein effect hebben op de veiligheidsmarges. Dit 
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wordt echter gemitigeerd door de beschikbare landingslengte van de verharde baan. Voor klein 

gemotoriseerd vliegverkeer is een landingsbaanlengte van 1200 meter normaliter ruim voldoende. De 

beschikbare landingsafstand op Airport Twente is circa 2400 meter en dus tweemaal zo lang als nodig 

voor deze toestellen. Voor bestuurders van kleine VFR-vliegtuigen is het derhalve eenvoudig om een 

klein verlies aan obstakelmarge te compenseren door iets verder voorbij de drempel te landen.  

Voor het landen van het klein gemotoriseerd verkeer zou de baan ook als een Code 2 non-instrument 

baan beschouwd kunnen worden (in verband met een benodigde baan lengte van minder dan 1200 

meter). Overeenkomstig ICAO Annex 14 zou voor zulk (non-instrument) verkeer ook een grotere helling 

(4%) van het (eerste segment van het) Approach Surface gehanteerd mogen worden. In dat geval 

zouden voor het VFR verkeer alle obstakels beneden het Approach Surface blijven. 

Op basis van deze overwegingen wordt de ernst van deze hazard gekwalificeerd als: Minor. 

 

Frequentie K_VFR_A1: de VFR landingsprocedures zullen enkele duizenden malen per jaar worden 

uitgevoerd. De frequentie is hiermee likely.  

 

Hazard K_VFR_T1: verminderde obstakelmarges bij vertrekoperatie klein VFR verkeer 

De hazard betreft de mogelijke vermindering van obstakelmarges tijdens de start van het VFR verkeer. 

 

Ernst K_VFR_T1: Zoals uit Figuur 3-3 blijkt, vinden de doorsnijdingen plaats in het initiële klimsegment 

van het circuit. Zoals aangegeven worden de doorsnijdingen berekend ten opzichte van het 2% Take-off 

Climb Surface, dat zijn oorsprong heeft aan het einde van de baanstrip. Voor klein VFR-verkeer is de 

startbaan echter bijzonder lang. Een startbaan met een lengte van circa 1200 meter is normaliter 

ruimschoots voldoende voor de start van klein VFR verkeer. Als een fictieve startbaanlengte van 1900 

meter gehanteerd zou worden dan zou dit voldoende zijn om alle doorsnijdingen van het Take-off 

Surface te voorkomen. Dit illustreert dat door de grote baanlengte het klein verkeer meer dan 

voldoende ruimte heeft om de doorsnijdingen met een ruime veiligheidsmarge te klaren tijdens de 

start. Voorwaarde hierbij is wel dat het klein verkeer niet te ver voorbij het begin van de baan de start 

zal mogen beginnen. 

Op basis van deze analyse wordt de ernst van deze hazard gekwalificeerd als: Minor. 

 

Frequentie K_VFR_T1: IFR vertrekprocedures zullen enkele duizenden malen per jaar worden uitgevoerd. 

De frequentie is hiermee likely. 

3.4.2 Groot VFR verkeer 

Hazard G_VFR_A1: verminderde obstakelmarges bij landingsoperatie groot VFR verkeer 

De hazard betreft de mogelijke vermindering van de veiligheid door verminderde obstakelmarges 

tijdens de normale landingsoperatie van het groot VFR verkeer. 

 

Ernst G_VFR_A1: Zoals uit Figuur 3-2 blijkt, vinden enkele doorsnijdingen plaats in het Approach Surface. 

Mogelijk hebben deze doorsnijdingen een negatief effect op de veiligheid van de nadering. Het groot 

verkeer zal echter gebruik maken van de geleiding van de PAPI voor zowel baan 05 als 23.  

In ICAO Annex 14 (Chapter 5) is ter bescherming van vliegtuigen die gebruik maken van de geleiding 

van een PAPI een speciaal beschermingsvlak gedefinieerd.  
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Deze vlakken zijn weergegeven in Figuur 3-6. Hieruit blijkt dat geen objecten de PAPI vlakken 

penetreren. Dit betekent dat de visuele nadering met begeleiding van de PAPI als veilig moet worden 

gekwalificeerd, ondanks de kleine doorsnijdingen van de Approach Surfaces. 

 

Hiermee wordt de ernst van deze hazard gekwalificeerd als: Minor. 

 

Frequentie G_VFR_A1: Het aantal VFR naderingen met groot verkeer zal zeer beperkt zijn. Het betreft 

enkele EOL toestellen in de interim phase (tot 1 november 2016), en in de orde van 30 bewegingen met 

grotere zakenjets (Citation Excel, Bae-125-700, e.d.). 

De frequentie is hiermee: Likely 

 

 

 
Figuur 3-6: PAPI beschermingsvlakken. Alle objecten (groene punten) blijven beneden de beschermingsvlakken (meting mei 

2015) 

 

Hazard G_VFR_T1: verminderde obstakelmarges bij vertrekoperatie groot VFR verkeer 

De hazard betreft de mogelijke vermindering van de veiligheid door verminderde obstakelmarges 

tijdens de vertrekoperatie van groot VFR verkeer. 

 

Ernst G_VFR_T1: Zoals uit Figuur 3-3 blijkt, zijn er enkele doorsnijdingen van het Take-off Climb Surface. 

Dit heeft mogelijk negatieve gevolgen voor de veiligheid van het vertrekkend verkeer. Hierbij dient 

aangetekend te worden dat EOL vliegtuigen die op de luchthaven aankomen, zullen worden 

ontmanteld en dus niet meer zullen vertrekken. Deze vliegtuigen worden dus niet blootgesteld aan dit 

risico. 

Mogelijk zullen wel de grotere zakenjets (Citation Excel, BAe-125-700, e.d.) kunnen vertrekken. Deze 

vliegtuigen hebben voor vertrek een baanlengte (reference field lenght) van minder 1900 meter nodig. 

Wanneer de Take-off Climb Surfaces bepaald zouden worden met deze referentie baanlengte, vinden 
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geen doorsnijdingen plaats. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd, dat de bestaande 

doorsnijdingen geen negatief effect zullen hebben op het vertrek van grote zakenjets. 

 

Uiteraard kan tijdens de start zich een motorstoring voordoen. Het maakt echter onderdeel uit van de 

normale vluchtvoorbereiding, dat vliegers rekening houden met het uitvallen van de kritieke motor bij 

de beslissingssnelheid V1. Hierbij wordt rekening gehouden met alle obstakels die in de vertrekroute 

kunnen staan. Op basis van de feitelijke prestaties (rekening houdend met het startgewicht en 

weersomstandigheden) wordt dan de obstakelklaring verzekerd. In kritische gevallen kan dit leiden tot 

beperkingen in het startgewicht. Voor de hier genoemde zakenjets is dit naar alle waarschijnlijkheid 

onder geen enkele omstandigheid een probleem. Om de vluchtvoorbereiding goed te kunnen doen 

moet wel de informatie betreffende obstakels rond de luchthaven bekend worden gesteld. Hiertoe zal 

een ICAO Type A obstakelkaart gepubliceerd moeten worden, of een gelijkwaardig informatie 

document. 

 

Hiermee wordt de ernst van deze hazard gekwalificeerd als: Minor. 

 

Frequentie G_VFR_T1: Het aantal VFR starts met groot verkeer zal zeer beperkt zijn. Het betreft 

uitsluitend starts met grotere zakenjets (Citation Excel, Bae-125-700, e.d.), in de orde van 30 

bewegingen tijdens de interim fase. 

De frequentie is hiermee: Likely 

 

3.5 Risicobeoordeling 

Voor de risicobeoordeling wordt gebruik van de risicomatrix, zoals beschreven in Hoofdstuk 1.4. 

 

Hiertoe worden eerst de resultaten van de veiligheidsanalyse kort samengevat. 

 

· Hazard K_VFR1: verminderde obstakelmarges bij normale naderingsoperatie klein VFR verkeer 

o Ernst:  Minor 

o Frequentie: Likely 

· Hazard K_VFR2: verminderde obstakelmarges bij normale vertrekoperatie klein VFR verkeer 

o Ernst:  Minor 

o Frequentie: Likely 

· Hazard K_VFR3: verminderde obstakelmarges bij bijzondere omstandigheden klein VFR verkeer 

o Ernst K_VFR3_1 (motorstoring): Minor 

o Frequentie VFR3_1: Probable 

o Ernst K_VFR3_2 (snel veranderend weer): Minor 

o Frequentie K_VFR3_2: Probable 

o Ernst VFR3_3 (lage bewolking): Major 

o Frequentie K_VFR3_3: Remote 

· Hazard G_VFR1: verminderde obstakelmarges bij normale naderingsoperatie groot VFR verkeer 

o Ernst:  Minor 

o Frequentie: Likely 
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· Hazard G_VFR2: verminderde obstakelmarges bij bijzondere omstandigheden groot VFR verkeer 

o Ernst G_VFR2_1 (motorstoring): Major 

o Frequentie G_VFR2_1: Remote 

o Ernst G_VFR2_2 (snel veranderend weer/bewolking): N/A 

o Frequentie G_VFR2_2: N/A 

· Hazard K_VFR_A1: verminderde obstakelmarges bij landingsoperatie klein VFR verkeer 

o Ernst:   Minor 

o Frequentie:  Likely 

· Hazard K_VFR_T1: verminderde obstakelmarges bij vertrekoperatie klein VFR verkeer 

o Ernst:   Minor.  

o Frequentie:  Likely 

· Hazard G_VFR_A1: verminderde obstakelmarges bij landingsoperatie groot VFR verkeer 

o Ernst:   Minor 

o Frequentie:  Likely 

· Hazard G_VFR_T1: verminderde obstakelmarges bij vertrekoperatie groot VFR verkeer 

o Ernst:   Minor.  

o Frequentie:  Likely 

 

Hiermee wordt de risicomatrix verkregen, zoals weergegeven in Figuur 3-7 

Uit deze matrix blijkt dat er geen risico’s zijn die als onaanvaardbaar (rode gebied) worden 

gekwalificeerd. Alle doorsnijdingen van de obstakelbeperkende vlakken worden qua ernst minimaal als 

minor beoordeeld, vanwege het algemene streven om, in overeenstemming met ICAO Annex 14 en de 

Regeling Burgerluchthavens, het betreffende luchtruim zoveel mogelijk vrij te houden van obstakels. 

Toch laat de risicomatrix zien dat er door de doorsnijdingen geen onacceptabele risico’s ontstaan voor 

de VFR operaties op luchthaven Twente tijdens de interim fase.  

Vanuit het oogpunt van vliegveiligheid zullen de bomen, die de doorsnijdingen veroorzaken, niet gekapt 

of getopt hoeven te worden. Wel zal de informatie ten aanzien van obstakels met name binnen het 

take-off climb surface aan de vliegers kenbaar gemaakt moeten worden, zodat zij daarmee rekening 

kunnen houden bij de vluchtvoorbereiding. 
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Figuur 3-7: Risicomatrix 
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De resultaten van de studie tonen aan dat de omliggende bebossing in een groot aantal gebieden de, 

voor de luchthaven van toepassing zijnde, obstakelvlakken doorsnijden. De meeste doorsnijdingen 

vinden plaats in het gebied van het Inner Horizontal en Conical Surface. De absolute waarde van de 

doorsnijding van de bebossing is voor het grootste gedeelte beperkt tot minder dan vijf meter (90% van 

de doorsnijdingen), met een enkele uitschieter tot circa dertien meter. 

Het Approach Surface wordt voor zowel baan 05 als 23 door drie obstakels doorsneden, met een 

maximale doorsnijding van 4,4 meter. Het Take-off Climb surface wordt in totaal op 13 locaties 

doorsneden (tien voor baan 05, waarvan 8 bomen  en 2 masten, en drie voor baan 23), met een 

maximale doorsnijding van 8,0 meter. 

Een veiligheidsanalyse is uitgevoerd om de mogelijke risico’s van deze doorsnijdingen voor het VFR-

verkeer in kaart te brengen en te beoordelen. Hierbij is rekening gehouden met het (beperkte) volume, 

het soort operaties en de routestructuur, zoals op luchthaven Twente in de interim fase van toepassing 

is. 

 

Deze veiligheidsanalyse geeft aan dat de risico’s voor de vliegveiligheid gering zijn.  

De hoofdconclusie van de studie is dat de beoogde VFR operaties vanuit vliegveiligheid als acceptabel 

kunnen worden beschouwd.  

Er is geen noodzaak om doorsnijdingen te verwijderen door bomen te kappen of toppen. Wel zal de 

informatie ten aanzien van obstakels, met name binnen het Take-off Climb surface aan de vliegers 

kenbaar gemaakt moeten worden, zodat zij daarmee rekening kunnen houden bij de 

vluchtvoorbereiding. 
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