
Registratie Mogelijke risico's, Incidenten, Ongevallen

1-10-2021 t/m 30-9-2022

volgnr intern nummer datum omschrijving

1 EHSE-2021-001 3-okt-21 vogelaanvaring na de start

2 EHSE-2021-002 16-okt-21 probleem motorvermogen

3 EHSE-2021-003 22-okt-21 vogelaanvaring tijdens touch en go 

4 EHSE-2022-001 28-jan-22 Baanbord geraakt tijdens landing

5 EHSE-2022-002 5-feb-22 mogelijk risico botsing

6 EHSE-2022-003 12-feb-22 melding over drone

7 EHSE-2022-004 2-mrt-22 probleem motorvermogen

8 EHSE-2022-005 14-apr-22 Baan kruisen tijdens aanvliegen landend verkeer

9 EHSE-2022-006 15-apr-22 Paramotor bij exitpoint 06

10 EHSE-2022-007 18-apr-22 Verkeerde brandstof getankt

11 EHSE-2022-008 23-apr-22 Aanvliegen verkeerde baan

12 EHSE-2022-009 4-mei-22 melding dat motor ruw loopt

13 EHSE-2022-010 11-mei-22 vogelaanvaring in de landing

14 EHSE-2022-011 18-mei-22 mogelijk risico botsing

15 EHSE-2022-012 15-jun-22 niet via entrypoint invliegen 

16 EHSE-2022-013 26-jun-22 vliegtuig verlaat verharding zuidzijde

17 EHSE-2022-014 28-jun-22 na start verminderd motorvermogen

18 EHSE-2022-015 2-jul-22 runway excursion na touch/go

19 EHSE-2022-016 3-jul-22 neuswiel half ingetrokken

20 EHSE-2022-017 22-jul-22 Runway Excursion

21 EHSE-2022-018 13-aug-22 niet via entrypoint invliegen 

22 EHSE-2022-019 20-aug-22 landinggear ingeklapt bij touch down

23 EHSE-2022-020 5-sep-22 Bijna botsing downwind

24 EHSE-2022-021 12-sep-22 bijna botsing mid-downwind

25 EHSE-2022-022 11-sep-22 Landen op baan die bezet is

26 EHSE-2022-023 22-sep-22 aanvliegen verkeerde baan

Toelichting:

In dit gebruiksjaar 2021-2022 zijn 26 meldingen gedaan bij het Analyse Bureau Luchtvaartvoorvallen van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Over de volgnummers 1 tot en met 17 is in de vorige CROSE vergadering al een toelichting gegeven.



Onderstaande toelichting omvat het gehele gebruiksjaar 2021-2022.

Er zijn 3 incidenten geweest met materiele schade (EHSE-2022-001/015/019), in geen van de gevallen persoonlijk letsel.  

Mbt EHSE-2022-001 heeft de Luchtvaartpolitie  hierover een gesprek gevoerd met betrokkene.

Mbt EHSE-2022-015 is de luchthaven tijdelijk gesloten, tot de Luchtvaartpolitie  ter plaatse was en voor berging heeft vrijgegeven. OVV rapporteert ook over dit incident.

Mbt EHSE-2022-019 is de luchthaven, na overleg met Luchtvaartpolitie, overgegaan tot berging.

Door oplettendheid van torenpersoneel is een incident wél waargenomen, waardoor erger voorkomen. Betrof tanken van benzine in plaats van kerosine.

Bijzonder incident is de melding van een zgn. paramoteur in de nabijheid van het vliegveld, zonder dat de luchthaven hier kennis van heeft.

Operatie van een drone is niet toegestaan binnen een straal van 3 kilometer van een vliegveld, tenzij toestemming van de havenmeester. In dit geval niet bekend.

Mbt EHSE-2022-016 betrof dit een zakenvliegtuig uit UK wat vertrok en een signalering kreeg dat het landingsgestel niet goed was ingetrokken.

Na twee doorvluchten kon de havenmeester van dienst zijn visuele waarneming doorgeven aan de gezagvoerder. Die besloot door te vliegen naar UK. 

Alwaar een landing zonder bijzonderheden kon worden uitgevoerd. 


