JULI 2020

REMOTE TOWER
B I J LV N L

Luchtverkeersleiding op
afstand

Veiligheid is
topprioriteit

Nauwe
samenwerking

LUCHTVERKEERSLEIDING
OP AFSTAND
De remote tower technologie maakt het geven van
toren luchtverkeersleiding op afstand mogelijk.
Beide luchthavens krijgen een cameramast met
camera’s. De beelden die de camera’s maken,
worden live weergegeven op beeldschermen van
de luchtverkeersleiders. Hierdoor hoeven zij niet
meer in de verkeerstoren op de luchthaven aanwezig te zijn en kunnen vanaf een andere locatie
het vliegverkeer begeleiden. Het werken met de
camera’s heeft geen impact op de vliegoperatie. De
service die wij geven aan luchtvaartmaatschappijen,
de luchthaven en andere gebruikers blijft hetzelfde.
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VEILIGHEID IS
TOPPRIORITEIT

LOCATIE VAN DE
CAMERAMAST

Veiligheid is topprioriteit bij LVNL en staat voorop

In nauw overleg met de luchthaven, de luchtverkeersleiders en de leverancier SDATS is

in alles wat wij doen. De remote tower technologie

gekeken naar de beste plek voor de cameramast. Daarbij zijn verschillende criteria

heeft zich ruimschoots bewezen als veilige

meegenomen, zoals veiligheid, zicht op de luchthaven, luchtvaart wet- en regelgeving,

technologie. De leverancier Saab Digital Air Traffic

bouwkundige aspecten en milieuwetgeving.

Solutions (SDATS) gebruikt de remote tower
technologie al meer dan vijf jaar in verschillende
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landen, waaronder Zweden. Voordat de remote
tower technologie in gebruik wordt genomen in
Nederland wordt het uitvoerig getest. De Inspectie
Leefomgeving en Transport (ILT) voert een
uitgebreid goedkeuringsproces uit. Zij toetst alle
trainingen, procedures en technieken die nodig
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38,4 meter. De mast wordt
in totaal 38,8 meter hoog.
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De luchtverkeersleider kan via de remote
tower technologie ongeveer hetzelfde zien van
het luchtruim, het luchthaventerrein en de
omgeving, zoals nu het geval is in de toren met het
blote oog. Met de op afstand bestuurbare
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de westkant van de luchthaven.
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te waarborgen. Wij onderzoeken de technische
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maatregelen waarmee we de privacy nog verder
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kunnen beschermen. Deze zomer hebben we
daar meer duidelijkheid over.
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AANDACHT VOOR
DE MENS
Het werk van de luchtverkeersleiders,
de assistent-luchtverkeersleiders,
technische dienst en en de ondersteunende medewerkers op Groningen
Airport Eelde en Maastricht Aachen
Airport verandert ingrijpend door de
remote tower technologie. Dit heeft
impact op zowel de werk- als de
persoonlijke omstandigheden van
deze medewerkers. In nauw overleg met
de vakbonden en de Ondernemingsraad
worden zij zo zorgvuldig mogelijk
begeleid in de verandering. Er wordt
veel aandacht besteed aan testen en
training zodat een ieder leert werken
met de nieuwe technologie in de nieuwe
situatie; uiteraard in afstemming met
de autoriteiten.

NAUWE
SAMENWERKING
De ontwikkeling naar remote tower
kan LVNL alleen realiseren in nauw
overleg met betrokkenen en
stakeholders binnen en buiten
onze organisatie. Wij zijn in contact
met onder andere de betrokken
luchthavens, luchthavengebonden
bedrijven, gemeenten, omwonenden,
belangenbehartigers, het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat en de
Inspectie Leefomgeving en Transport.
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KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP:
LVNL.NL/REMOTETOWER
VRAGEN OF OPMERKINGEN? NEEM CONTACT OP VIA:
CENTRALISED-BASE@LVNL.NL
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Contact ons

Luchtverkeersleiding Nederland
Stationsplein Zuid-West 1001
1117 CV Schiphol
Postbus 75200
1117 ZT Schiphol
T 020 406 2000
www.lvnl.nl

Samen luchtvaart mogelijk maken

SAMEN LUCHTVAART MOGELIJK MAKEN

