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Drones, treinen en automobielen
Zoals sommigen van jullie weten ben ik werkzaam als consultant bij Delta Pi. In die hoedanigheid
ben ik met enige regelmaat en route door ons mooie land. Sinds ik me enige tijd geleden over
risicogestuurd onderhoud aan onze rijkswegen heb mogen buigen kan ik overigens niet meer
normaal naar een ‘stuk asfalt’ kijken: schadebeelden zoals rafeling, langs- of dwarsvlakheid
en openstaande lassen vallen op en worden ook als zodanig benoemd in de auto. Ook kan ik
het niet laten om mijn passagiers op te leiden in het juiste vakjargon (rijbanen versus rijstroken,
“nee: het is geen vangrail maar een geleiderail”). Het punt van ergernis bij mijn vrouw is
inmiddels wel bereikt, maar gelukkig heb ik nog een paar mooie opleidingsjaren in het vooruitzicht
met mijn dochters (nu 6 en 4).
Maar goed, ik zit dus regelmatig in de auto. Dit zijn over het algemeen wat langere ritjes: ik heb
door de jaren heen, en nog steeds, een aantal mooie projecten mogen doen bij diverse ‘natte
kunstwerken’ (die helaas vaak wat minder goed bereikbaar zijn per trein/bus/kar en wagen). Stuk voor
stuk uitdagend, interessant en leerzaam en met één gemene deler: niet om de hoek bij mijn standplaats Eindhoven. Zeker in de vroege ochtend is de
radio dan een goede afleiding voor mij. Zeg je radio, zeg je muziek en zeg je ook radioreclame. En waar het merendeel van de reclames als een soort
van ruis aan mij voorbij gaat, is er de laatste tijd eentje opgevallen.
Sinds begin juni voert de Rijksoverheid campagne om ons te waarschuwen over de gevaren van het gebruik van drones en ons te wijzen op de regels
ten behoeve van het veilig vliegen met drones (zie www.rijksoverheid.nl/drones). In de reclame wordt de luisteraar een vraag gesteld (iets in de
strekking van “Mag je met een drone over een mensenmassa vliegen?”)waarop een quasi-boze Radiostem antwoordt: “Nee, natuurlijk niet!”
Droneveiligheid is een actueel onderwerp na diverse near misses met drones die in de buurt van Schiphol vlogen en zal ook zeker ter sprake geko
men zijn tijdens de excursie naar de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Volgens de LVNL is het al negen keer voorgekomen dit jaar (status mei
2016, via NOS website) dat een piloot een onbemand vliegtuigje in de buurt van de luchthaven zag. Voor zover ik met een snelle Google actie heb
kunnen nagaan zijn er tot op heden gelukkig nog geen ernstig gewonden gevallen door het recreatief gebruik van drones, maar dit lijkt slechts een
kwestie van wachten.Het feit dat de regels in oktober 2015 zijn aangescherpt, en later dit jaar verder worden aangescherpt is een begin. Europese
wetgeving over het vliegen met drones is op zijn vroegst in 2018 klaar. Maar zelfs met de aangescherpte regels mag iedereen dit dat wil nog zonder
vergunning met een drone tot max. 4 kg tot een hoogte van maximaal 120 meter vliegen (mits niet boven bebouwing, mensenmassa’s, wegen, no-fly
zones etc.). Mocht je in die situatie een ander luchtvaartuig zien naderen (als je dat al in de gaten hebt), dan is de regel wel dat je ‘voorrang verleent’.
Lijkt me knap lastig in te schatten en naar te handelen op zo’n hoogte. En een gewicht van 4 kg dat van die hoogte naar beneden stort door technisch
danwel menselijk falen heeft een behoorlijke impact...
Wegen voor mij op dit moment de voordelen van het recreatief vliegen met drones, met de aangescherpte regelgeving in het achterhoofd, daarmee
gevoelsmatig op tegen de bijbehorende risico’s?
Nee, natuurlijk niet! (op quasi-boze toon)
Joël Luyk
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Van het bestuur...

Verenigingsgegevens

Inmiddels is het al weer een aantal maanden geleden dat u de vorige

Het doel van de NVRB is "bijdragen aan de ontwikkeling van de ana

nieuwsbrief heeft ontvangen. In de tussentijd hebben wij als NVRB niet

lyse en beheersing van risico's en bedrijfszekerheid alsmede de toe

stilgezeten en zijn er verschillende activiteiten georganiseerd.

passing en kwaliteit daarvan te bevorderen door kennisoverdracht en
uitwisseling van ervaring."

Op 5 april heeft de jaarlijkse ALV plaatsgevonden. Dit jaar was de ALV in
Utrecht in Stadskasteel Oudaen. Een belangrijk speerpunt van het bestuur

Aanmelding lidmaatschap en wijziging gegevens leden

blijft de actievere participatie van haar leden bij de vereniging. Als bestuur

Secretariaat NVRB

blijven we continue op zoek op welke wijze we de huidige leden zo goed

Marit Zethof

mogelijk kunnen bedienen met haar functie als kennisplatform risicoana

p/a HKV lijn in water

lyse en bedrijfszekerheid. De NVRB doet ook een oproep aan haar leden

Botter 1129

om binnen uw eigen netwerk de NVRB onder de aandacht te brengen als

8232 JN Lelystad

interessant platform voor kennisdeling binnen het vakgebied. Neem

0320 - 294 211

(con)collega’s en opdrachtnemers vrijblijvend mee naar één van onze

secretaris@nvrb.nl

lezingavonden.
Aanmelding en informatie NVRB-bijeenkomsten
Na de ALV heeft Peter van Gestel een interessante lezing over zijn werk

Secretariaat en/of via de website www.nvrb.nl

als Manager Integrale Veiligheid bij de Noord-Zuidlijn gegeven. Peter heeft
ons onder andere meegenomen in de risico’s t.a.v. integrale veiligheid van
de Noord-Zuid lijn en hoe hij tracht deze te beheersen. Hij begon en sloot

Ook stond een werkbezoek aan de Luchtverkeersleiding Nederland (LVN

af met een illustratieve film waarin in vogelvlucht het project werd getoond.

L) op het programma. Op 28 juni waren we uitgenodigd voor een rondlei

Een dezer dagen wordt besloten wanneer de Noord-Zuid lijn gaat rijden.

ding, waarbij we een indruk krijgen van de taken van de LVNL en de vele

Lees ook verderop in deze nieuwsbrief een uitgebreider verslag over de

veiligheidsaspecten die met de strategische, tactische en operationele

ALV en de presentatie van Peter van Gestel.

werkzaamheden samenhangen. Het is een bijzonder interessante excur
sie en het is mooi dat het de Programma Commissie is gelukt om dit te

Op 20 april heeft het eerste minisymposium over de veiligheidsrisico’s bij

organiseren. Een enthousiast groepje leden heeft zich hiervoor aange

aardbevingen plaatsgevonden. Het bestuur kijkt terug op een zeer ge

meld.

slaagde middag met enerverende discussies over de veiligheid bij aard
bevingen die werden geleid door dagvoorzitter Ton Vrouwenvelder. In zes

Ik wens u weer veel leesplezier met deze nieuwsbrief en ik hoop u snel te

presentaties belichtten experts vanuit hun vakgebied over de problematiek

mogen begroeten op één van onze activiteiten.

in Groningen: prof. dr. Ira Helsloot (Nijmegen), prof. dr. ir. Raphael

Marit Zethof

Steenbergen (TNO/Universiteit Gent), prof. dr. Charles Vlek (emeritus RU
Groningen), prof. dr. Frans Klijn (Deltares), ir. Anneke Raap (Ministerie
Infrastructuur & Millieu) en dr. Stuart Hardie (NAM). De middag werd af
gesloten met het poneren van een aantal stellingen, waar vervolgens tij

Nieuwsberichten...

dens de borrel om nog eens over kon worden nagepraat. Op basis van de

Op de NVRB-site vindt u onder anderen de volgende nieuwsberichten:

successen van het eerste minisymposium is het bestuur voornemens om
iedere twee jaar een minisymposium te organiseren! Heeft u ideeën voor

- Schultz verheugd met steun Kamer voor nieuwe dijknormen

een thema, verbetertips, of wilt u helpen met de organisatie van het

- Treinramp Italië een van de dodelijkste in jaren

tweede minisymposium, meldt u dan bij het bestuur. Namens het bestuur

- Cyber Security Raad: breng keten in kaart

wil ik nogmaals de dagvoorzitter, alle sprekers en iedereen die bij de or

- Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid over

ganisatie was betrokken, enorm bedanken voor het succesvolle eerste

Hijsongeval Alphen a/d Rijn beschikbaar

minisymposium!

- Als risicosessies nou eens leuk konden zijn...
Voor alle informatie gaat u naar
http://www.nvrb.nl/nvrb-nieuws/nieuwslinks
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Lezingenavond “Operationeel
overstromingsrisico
management”
Bij een dreigende overstroming kan de kans op slachtoffers in belangrijke
mate beïnvloed worden door menselijk handelen. Zo kunnen maatregelen
worden genomen om overstroming te voorkomen of de gevolgen hiervan
te beperken. Bij de Maeslantkering wordt de mens bijvoorbeeld ingezet
om herstelacties uit te voeren als de automatische systemen falen. Bij
dijken kan op basis van hoogwatervoorspellingen besloten worden tot het
al dan niet evacueren van het achterland. Tijdens deze lezingenavond
wordt meer inzicht gegeven op de effecten van het menselijk handelen in
U kunt zich tot vrijdag 16 september 2016 aanmelden door een e-mail te

operationeel overstromingsrisico management.

sturen naar secretariaat@nvrb.nl. Deelname aan deze lezingenavond is
kosteloos voor leden en introducees.

Programma:
18.00 uur

Ontvangst met koffie en broodjes

18:45 uur

Operationeel overstromingsrisicobeheer

Namens de NVRB,
Ben Rijneveld

door Karolina Wojciechowska (HKV)
19:30 uur

Pauze

20:00 uur

Menselijk Handelen bij de Maeslantkering

20:45 uur

Afsluiting

Uit het nieuws...

door Gerben Heslinga (Intermedion B.V.)

Nieuwe normen Waterwet naar Tweede Kamer
Begin april 2016 heeft minister Schultz een voorstel voor de wijziging van
de Waterwet naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staan de nieuwe

Karolina Wojciechowska werkt sinds 2007 bij HKV lijn in water als

normen voor waterveiligheid. Het streven is dat de nieuwe normering op

(overstromings)risico adviseur. In 2015 is zij gepromoveerd aan de TU

1 januari 2017 in werking treedt. In 2050 moeten alle primaire keringen

Delft. Haar promotieonderzoek gaat over het beslissen onder onzekerheid

aan de nieuwe normen voldoen.

tijdens hoogwaterdreiging. Dit promotieonderzoek is uitgevoerd onder

Bron: Waterforum.net, 6 april 2016

begeleiding van prof. drs. ir. Han Vrijling en prof. dr. ir. Matthijs Kok.
De presentatie van Karolina gaat over een deel van haar promotieonder

Rapporten Onderzoeksraad voor Veiligheid

zoek. Hierbij ligt zij de modellering van dijkfaalkansen en beslissingen in

Recent heeft de OVV weer een aantal rapporten gepubliceerd. Het onder

operationeel overstromingsrisicobeheer in Nederland toe. In het bijzonder

zoek Medische hulpverlening op de Noordzee behandelt een ongeval

besteedt zij aandacht aan fragility curves van dijken, kansverwachtingen

met een duiker op de Noordzee en de coordinatie van de hulpverlening.

van belastingen op waterkeringen en het al dan niet beslissen tot preven

De titel Hijsongeval Alphen aan den Rijn behoeft waarschijnlijk geen

tieve evacuatie op basis van kosten-baten analyse.

nadere toelichting. Vooral de heldere animaties geven een duidelijke
ondersteuning aan beide onderzoeken.

Gerben Heslinga werkt als zelfstandig adviseur bij Intermedion en daarbij

Bron: www.onderzoeksraad.nl

veelal als risk manager en faalkansspecialist, met als specialisme het
inschatten van risico’s van menselijk handelen bij technische installaties.
Hij adviseert de overheid omtrent het tegengaan van risico’s bij grote

AANGEBODEN

Nederlandse waterkeringen en hij opereert als procesmanager Integrale
Veiligheid bij bruggen. Hij geeft trainingen op het gebied van project- en
risicomanagement. Tijdens de lezing wordt ingegaan op de wijze waarop

DENK KRACHT
Heeft u een vraag of probleem op het gebied van risicoanalyse of

het menselijk handelen bij een operationele inzet wordt geanalyseerd en
de manier waarop mogelijke risico’s worden ingeschat. Dit aan de hand

bedrijfszekerheid?
Ongetwijfeld zijn er binnen de leden van de NVRB diverse mensen

van de manier waarop dit bij de Maeslantkering wordt toegepast. Naast
de analysemethode zullen maatregelen om die risico’s te reduceren, zoals

die U verder kunnen helpen!
Stuur een mail met uw vraag of probleem naar secretaris@nvrb.nl

het correct hanteren van procedures en werkinstructies, het trainen van
het operationeel team, etc. worden behandeld.
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en we nemen zo spoedig mogelijk contact op.
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Wetenschapswaardigheden
NVRB Mini-Symposium: een impressie
Op 20 april 2016 organiseerde de NVRB het mini-symposium Veiligheidsrisico's bij Aardbevingen. Onder leiding van dagvoorzitter Ton Vrouwenvelder
zijn de diverse ontwikkelingen bij activiteiten in de diepe ondergrond besproken. Meerdere sprekers zijn nader ingegaan op de manier waarop de
veiligheid van inwoners in relatie tot de gaswinning in Groningen is meegewogen.
De sprekers waren:
prof. dr. Ira Helsloot, Redelijk en begrijpelijk Groninger aardbevingsbeleid
prof.dr.ir. Raphaël Steenbergen, Veiligheid bezien vanuit de probabilistic seismic hazard analyse
prof.dr. Charles Vlek, Gaswinning met aardbevingen: onzekere gevaren, kwantificeringsdrang en ordinale risicobeheersing
prof.dr. Frans Klijn, Aardbevingsveiligheid en waterveiligheid, naar eenzelfde beoordeling
Kees Theune MSC & mr. Anneke Raap, Risicoanalyse aardbevingen en de implementatie van de Seveso-Richtlijnen in Nederland
Dr. Stuart Hardie, NAM risicoanalyse van gebouwen en vallende objecten
Helaas is er (nog) geen verslag ontvangen, maar hieronder wel een foto impressie.

Bijpraten in de pauze
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Ambulance te hoog

Voor zover ik weet is het goed afgelopen, maar ik verwacht dat er meer

In mijn woonplaats, Waddinxveen, is er sinds een jaar een nieuw winkel

er binnen de NVRB leden die hier meer over kunnen en willen vertellen?

centrum gebouwd. Los van het feit dat het ongeveer 30 jaar heeft geduurd

Peter Blanker

aandacht zou zijn bij nieuwbouw om dit soort situaties te voorkomen. Zijn

is het echt een mooi centrum geworden. De begane grond is een grote
parkeergarage en daarboven zijn winkels en appartementen gebouwd.
We doen daar regelmatig onze boodschappen en een maand of wat ge

Agenda

leden werd onze aandacht getrokken door een man die op de grond lag,

20 september 2016, NVRB Lezingenavond “Operationeel overstro

een auto er dwars voor geparkeerd.

mingsrisico management”, 18:00 uur tot 20:45 uur, Locatie: Se7en
Restaurant & vergaderzalen, Mariaplaats 7, Utrecht

Het bleek dat de man aangereden was en uiteraard schoten wij te hulp.
De man was nog prima aanspreekbaar maar toch maar 112 gebeld. Mijn

25 - 29 september 2016, Glasgow (Groot Brittanië), ESREL2016

vrouw had inmiddels de beheerder van de parkeergarage verwittigd. Deze
had, ondanks de vele camera’s, nog niets gemerkt van de consternatie.

16 - 19 oktober 2016, IALCCE, Delft.

De ambulance was vrij snel ter plekke, maar toen bleek dat hulpverlening
Nog nader in te vullen:

ter plaatse minder makkelijk was dan gedacht.

Lezingenavond over veiligheidsregio’s, evt. gekoppeld aan
vluchtelingenproblematiek

Even voorstellen...
Coen de Jongh
“Het gaat er niet om wat je kunt, maar wie je
kent”. Ik weet eigenlijk niet zo goed of dit een
algemeen bekend gezegde is of dat ik hem hier
ter plekke verzin, maar in het kader van dat
laatste wil ik als nieuw lid van de NVRB mezelf
natuurlijk graag aan jullie voorstellen.
Ik ben een oude rot in de spoor- en infrastructuur
Om de parkeergarage in te rijden, moet er eerst een slagboom gepasseerd

wereld aan het worden: bijna 12 jaar geleden

worden. De beheerder wees de ambulancechauffeur op een alternatieve

begon ik mijn carrière bij Vialis als productont

route, omdat het voertuig te hoog was. Vervolgens bleek dat ook de ingang

wikkelaar, daarna aan de slag geweest als RAMS adviseur bij Movares

van de garage te hoog was…

en sinds alweer 3,5 jaar ben ik bij Ricardo (voorheen Lloyd’s Register) aan
het werk. En als ik zeg “bij” dan bedoel ik eigenlijk: die naam staat op mijn

De ambulance werd dus buiten geparkeerd en gelukkig was dat dicht bij

maandelijkse salarisspecificaties. Ik ben namelijk een echte projecten man

het slachtoffer, maar niet alleen wij verbaasden ons hierover:

en daardoor veel buiten de deur, zoals ze dat zeggen. Sinds 3 jaar ben ik
aan de slag bij het grootste Nederlandse infrastructuurproject van het

"Waarom is hier bij de bouw geen rekening mee gehouden?'', vraagt

moment: de Noordzuidlijn in Amsterdam. Ik ben daar bezig de brug te

raadslid Kristen Schippers zich af. Zij stuitte onlangs per toeval op het

slaan van theoretische bedrijfszekerheid naar praktisch beheer en onder

opvallende probleem, toen ze een ambulance voor de ingang van de

houd, zodat alles wat op papier bedacht wordt, straks, als de Noordzuid

parkeergarage - met ruimte voor 1200 auto's - zag staan. ,,Die leek er niet

lijn in exploitatie gaat, ook daadwerkelijk gaat werken en beheerd kan

in te kunnen.'' Dat wordt nu bevestigd door het college van B en W. Het

worden.

koopcentrum kent daarom tussen de winkels door een aantal essentiële
rijroutes voor de hulpdiensten. Deze dienen altijd vrij te zijn. Voor de

In mijn vrije tijd rommel ik graag in mijn schuur. Ik probeer daar de be

brandweer zijn er verder speciale ingangen naar de parkeergarage ge

drijfszekerheid van mijn oldtimers wat op te krikken, al is de charme van

maakt. (bron AD, 17 mei 2016)

oude auto’s misschien juist wel de kans dat je met pech kunt komen staan.
Tot binnenkort op één van de ledenbijeenkomsten!
Coen de Jongh
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Verslag lezing ALV NVRB
Noord Zuid lijn Amsterdam
Aansluitend aan de Algemene Leden Vergadering op 5 april 2016 nam
Peter van Gestel ons mee in de wereld van de Noord Zuid lijn. Peter
vervult daar vanaf 2013 de functie van Manager Integrale Veiligheid voor
de nieuwe metrolijn van Amsterdam.
Begonnen in 1995, lag de focus van het project in 2013 met name op de
planning, iets minder op de kosten en nauwelijks op de kwaliteitsaspecten.
Eisen ten aanzien van de afbouw waren nog nauwelijks bekend en in 1996
dacht men rond 2007 wel te kunnen opleveren.
Even wat cijfers over het project:
De bestaande metro (4 lijnen) kent 43 kilometer spoor (waarvan 5 km

Peter vertelde ons over het gebruik van safety cases en het tool dat

tunnel), 52 stations en 325.000 reizigers per dag. Met de aanleg van de

daarvoor is opgezet: CSM REA ofwel Common Safety Method Risk Effect

Noord-Zuidlijn wordt bijna 10 kilometer spoor aangelegd, waarvan 7 km

Analysis. Dit bestaat uit twee stappen:

ondergronds. Er worden vier complexe diepe stations gebouwd en men

1) Bepaal of een wijziging in het project een verandering in de veiligheid

verwacht 180.000 passagiers per dag en er zal ook nog wat renovatiewerk

oplevert;

aan de bestaande infrastructuur gedaan moeten worden.

2) Beschouw de complexiteit.

We kennen uiteraard allemaal de verhalen over de verzakkingen en ver

Als voorbeeld gaf hij aan dat het beveiligingssysteem een SIL-4 eis had

tragingen maar Peter ging met name in op zijn rol en de veranderingen

en (dus) een kwantitatieve risicoanalyse vereiste. Een volledige RA zou

die met de komst van de Beheer en Onderhoudsfase gepaard gaan. Het

echter zeer kostbaar zijn en dus werd met behulp van stap 2 gekeken

Gemeentelijk VervoersBedrijf Amsterdam (GVB) wordt asset manager en

waar het detailniveau van de analyse minder diepgaand zou kunnen zijn.

er is een nieuwe directie. Peter liet ons een filmpje zien waarin vooral de
trots werd uitgestraald over de bereikte prestaties. De uitdagingen en

Elk jaar dienen zowel E&B (eigendom en beheer) als het GVB aan te tonen

veranderingen ten opzichte van een “gewoon” aanlegproject zijn divers.

dat de Safety Case nog valide is. Er wordt gewerkt met een Hazard Log

Zo moesten de metrobestuurders wennen aan het rijden in een boortunnel,

waarin 30 cruciale hazards zijn onderkend en voor de beoordeling van de

zijn de stakeholders pas laat betrokken bij het project en ging een belang

software is TOPAAS toegepast.

rijke (onder)aannemer failliet.
Verder gaf Peter ons nog een inkijkje over het brandrisico en hoe de
omgevingsdienst als vergunningverlener omging met het scenario bran
dend metrostel in de tunnel. En op de vraag hoe de kwaliteitsborging plaats
vindt gaf hij aan dat dat met name geënt was op de opgaves vanuit de
fabrikant en de bevindingen van de Independent Safety Assessor. Er zijn
normen voor zowel groepen omstanders als baanwerkers en die zijn gelijk
voor alle lightrail.
Al met al een zeer boeiend inzicht in de wereld van metroveiligheid en
ongetwijfeld is mijn verslag lang niet volledig. Was je er niet bij en wil je
meer weten? Kijk dan eens op www.noordzuidlijnkennis.net,
https://www.flickr.com/photos/noordzuidlijn/albums
of neem contact met Peter van Gestel.
Peter Blanker

- pagina 6 -

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR
RISICOANALYSE EN BEDRIJFSZEKERHEID

Excursie LVNL
Op woensdag 28 juni 2016 had de programma commissie (met name in
persoon van Cees Smit dit keer) een excursie georganiseerd naar
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Om 13u00 werden we verwel
komd en naar een vergaderzaal gebracht waar Job Brüggen (Safety
Manager) en Wim Holthuis (Senior Contingency, Crisis and Security
Manager) ons verwelkomden met koffie en cake.
Job begon zijn presentatie met twee grafiekjes: de uitslag van het recen
te referendum in Groot Brittannië (Brexit, 2016) en de uitbraak van de
“Gekke Koeien Ziekte” (1992). Deze plaatjes zijn op het oog identiek en
deze introductie zette de toon voor de rest van de middag: informeel,
ontspannen maar met een serieuze ondertoon.
Vanuit de NVRB waren Cees Smit (ARCADIS), Jochem Wagemakers

Naast de duidelijke toelichting mochten we ook nog een kijkje nemen op

(Dekra), Gido Brouns (Enexis), Bert Knegtering (Honeywell), Nico van

de Operationele zaal. Letterlijk, want uiteraard mochten we niet op de

Kessel (Tatasteel), Bram ten Klei (Proficium), Bas van Schie (Proficium),

werkvloer zelf komen. Er is echter een glazen wand gemaakt waarvandaan

Bernhard Ouwehand (Airbus DS), Jacco van der Worp (Van der Worp

we op de werkzaamheden mochten kijken.

InfraConsult BV) en mijn persoontje aanwezig.
Tot slot nog enkele wetenswaardigheden:
*) LVNL maakt prestatieafspraken met Eurocontrol, bijvoorbeeld het
aanbieden van 64 landingen per uur op Schiphol.
*) Een luchtverkeersleider heeft in principe geen zicht nodig. Zelfs in de
toren zou men zonder direct zicht werken en met de ondersteunende
hulpmiddelen is er via camera’s beter zicht mogelijk dan de persoonlijke
waarnemingen. Er zijn ook perioden dat vanaf Schiphol het naderingsver
keer voor Rotterdam The Hague Airport wordt afgehandeld.
*) Bij verstoringen in de afhandeling wordt zonodig de afhandelingscapa
citeit langzaam afgeschaald (het aantal beschikbare banen wordt indien
noodzakelijk verminderd) wat kan leiden tot vertraging in de verkeersaf
handeling op Schiphol. Oplossingen daarvoor zijn het laten wachten van
vliegtuigen aan de grond (dus voor vertrek) of vliegtuigen rondjes te laten
vliegen. Mocht LVNL geheel moeten sluiten dan is er een vaste procedu
Job opende vervolgens met een filmpje waarin de vliegbewegingen we
reldwijd in 24 uur werden getoond. Je ziet dan duidelijk dat er drie con
centratiepunten zijn: Verenigde Staten, Europa en China. Dat geeft met
name heel veel druk qua landend verkeer, omdat je een vliegtuig wel aan
de grond kan houden maar als het vliegtuig al in de lucht is moet het ooit
weer (veilig) op de grond gezet worden. LVNL is een zelfstandig bestuurs

re dat alle piloten contact opnemen met hun voorlaatste contact die hen
verder begeleidt.
*) Er zijn diverse verstoringen mogelijk, de bekendste zijn natuurlijk de
weersomstandigheden (bliksem, zware buien, vorst) en technische sto
ringen maar ook bij calamiteiten bij LVNL zelf liggen diverse noodscena
rio’s klaar.

orgaan zonder winstoogmerk en verleent diensten op het gebied van het
veilig afhandelen van vliegbewegingen. Ieder land heeft zijn eigen orga
nisatie (luchtverkeersleiding) voor de verkeersafwikkeling waarbij het
luchtruim in diverse sectoren is verdeeld. Binnen Europa heeft men Eu
rocontrol opgericht voor de bovenste luchtlagen boven meerdere Europe
se landen en zo steeds verder totdat je bij het landende verkeer bij een
luchthaven komt en het taxiënde verkeer op de luchthaven (vanuit de
verkeerstoren). Taak van deze luchtverkeersleidingen is te zorgen voor
voldoende afstand tussen de vliegtuigen (separatie).
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Indien onbestelbaar retour: Secretariaat NVRB, Botter 1129, 8232 JN Lelystad
*) Pas sinds 2015 kent LVNL een normeis qua prestatie en worden ze
afgerekend op maximaal 3e-7 botsingen per vlucht. Hierbij telt alles mee!

COLOFON

Dus niet alleen twee vliegtuigen die niet meer gesepareerd zijn, maar ook

De NVRB-nieuwsbrief is een periodieke uitgave van de Nederlandse

botsingen met een bagagekarretje.

Vereniging voor Risicoanalyse en Bedrijfszekerheid.

*) De luchtvaartsector is heel erg gericht op het leren van ongevallen en
near-misses. Dit leidde tot een (zeer herkenbare) levendige discussie over
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veiligheidsbewustzijn. Stelling van Job is dat ieder incident nader onder

Peter Blanker, Joël Luyk

zocht moet worden: ook al is er geen gevolgschade geweest, wil je weten
waarom er afwijkingen ontstaan. Fouten maken is menselijk maar ze niet

Bijdragen aan deze uitgave van:

bespreken is funest. In extremis is het altijd de organisatie die onveiligheid

Peter Blanker, Marit Zethof, Joël Luyk, Coen de Jongh, Ben Rijneveld.

creëert of in stand houdt. Mede daarom is LVNL open in het verspreiden
van ongevalsrapportages maar wel altijd anoniem.
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En ja, de drones zijn ook nog ter sprake gekomen. Maar een verkeerslei

Peter Blanker

der kan daar weinig mee. Dat er nu een bewustzijnscampagne is is goed,

p/a RWS Grote Projecten en Onderhoud

maar LVNL geeft vooral de meldingen door.

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Tot slot bood Cees aan dat we als NVRB beschikbaar zijn als denktank

T: 06 - 1516 9411

voor veiligheidsvraagstukken. We kunnen terugkijken op een zeer ge

redactie@nvrb.nl

slaagde middag!
Peter Blanker
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