Overeenkomstig onze proactieve taak te informeren (artikel 1 en 5 van het Koninklijk Besluit van 15
maart 2002), delen we u de partiële sluiting van baan 25L/07R mee voor onderhoudswerken en
asfalteren van de « touch down » zone op volgende dagen in augustus 2017:
a) SLUITING TIJDENS HET WEEKEND VAN BAAN 25L/07R MET INVLOED OP HET PBG
(Preferentieel baangebruik) :
- van vrijdag 18/08/2017 23.00 tot maandag 21/08/2017 om 05.59
- van vrijdag 25/08/2017 23.00 tot zondag 27/08/2017 om 13.00
dus tijdens de dag op :
-

zaterdag 19/08/2017
zondag 20/08/2017
zaterdag 26/08/2017
zondag 27/08/2017 tot 05.00 UUR

b) SLUITING TIJDENS DE NACHT VAN BAAN 25L/07R MET INVLOED OP HET PBG
(Preferentieel baangebruik) :
- nacht van vrijdag 18/08/2017 op zaterdag 19/08/2017
- nacht van zaterdag 19/08/2017 op zondag 20/08/2017
-

nacht
nacht
nacht
nacht

van
van
van
van

maandag 21/08/2017 op dinsdag 22/08/2017
dinsdag 22/08/2017 op woensdag 23/08/2017
woensdag 23/08/2017 op donderdag 24/08/2017
donderdag 24/08/2017 op vrijdag 25/08/2017

- nacht van vrijdag 25/08/2017 op zaterdag 26/08/2017
- nacht van zaterdag 26/08/2017 op zondag 27/08/2017
Het betreft dus GEEN volledige sluiting van 18/08/2017 tot 27/08/2017 zoals
aangekondigd door de luchthavenuitbater.
c) TIJDELIJK BAANGEBRUIK OVERDAG tussen 06.00 en 22.59 UUR :
-

zaterdag 19/08/2017
zondag 20/08/2017
zaterdag 26/08/2017
zondag 27/08/2017 tot 13.00 UUR

BAANGEBRUIK BUITEN PBG (PRS) OVERDAG :
Landingen : Baan 25 RIGHT
Opstijgingen : Baan 19
De vliegtuigen van meer dan 200 ton waarvan de prestaties het gebruik van baan 19 niet toelaten, op
aanvraag van de piloten, en bij opstijgpieken richting de bakens Civ, Helen, Denut en Nicky als het
verkeer het toelaat, zullen opstijgen van baan 25R

d) TIJDELIJK BAANGEBRUIK TIJDENS DE NACHT tussen 23.00 en 05.59 UUR :
Schema 25R/25R voor volgende nachten :
- nacht van vrijdag 18/08/2017 op zaterdag 19/08/2017
- nacht van zaterdag 19/08/2017 op zondag 20/08/2017
- nacht van zondag 20/08/2017 op maandag 21/08/2017
- nacht van vrijdag 25/08/2017 op zaterdag 26/08/2017
- nacht van zaterdag 26/08/2017 op zondag 27/08/2017

BAANGEBRUIK BUITEN PBG (PRS) TIJDENS DE NACHT :
Landingen : Baan 25 RIGHT
Opstijgingen : Baan 25 RIGHT ( ZULU procedure richting bakens Lno, Spi, Pites, Rousy en Ritax )
Schema 19/25R voor volgende nachten :
- nacht van maandag 21/08/2017 op dinsdag 22/08/2017
- nacht van dinsdag 22/08/2017 op woensdag 23/08/2017
- nacht van woensdag 23/08/2017 op donderdag 24/08/2017

BAANGEBRUIK BUITEN PBG (PRS) TIJDENS DE NACHT :
Landingen : Baan 25 RIGHT
Opstijgingen : Baan 19 richting bakens Lno, Spi, Pites, Rousy en Ritax en 25R richting bakens Civ,
Helen, Denut en Nicky
De vliegtuigen van meer dan 200 ton waarvan de prestaties het gebruik van baan 19 niet toelaten, en
op vraag van de piloten, zullen opstijgen van baan 25R
***
Baan 19 zal preferentieel gebruikt worden tijdens de dag voor de opstijgingen van vliegtuigen van
minder dan 200 ton op 19-20-26 en 27 augustus 2017 indien de meteorologische condities het
toelaten.
In geval van overschrijding van de windcomponenten op de banen 19 en/of 25R, zouden volgende
schema’s tijdens de dag en ‘s nacht gebruikt kunnen worden :
- landingen 01 en opstijgingen 07L
- landingen 07L en opstijgingen (oostenwind)
- landingen 25R en opstijgingen 25R als men voor baan 19 buiten de limieten zit
- landingen 01 en opstijgingen 01 (sterke noorderwind)
Tijdens de duur van deze kleinere werken zullen we nog meer dan anders ter plaatse zijn om u te
informeren. We zullen elke dag de evolutie van de werken publiceren en u s’ morgens, ‘s middags en
‘s avonds via onze Twitter en Facebook accounts informeren over de exacte baangebruik-gegevens in
functie van gemeten windwaarden (in real time, dag en nacht).
We blijven beschikbaar voor elke complementaire informatie.

