
 

 

Deviaties 28/2020 
 

Hierbij een overzicht van de deviaties van 6 juli 2020 tot 12 juli 2020 tijdens deze periode kon het 

preferentieel baangebruik (P.R.S.) niet worden toegepast op de luchthaven van Brussel-Nationaal, met 

name vanwege een overschrijding van de windnormen op banen 25R/L.  

Het belangrijkste doel van de baanveranderingen is de veiligheid van het luchtverkeer te waarborgen, 

zodat vliegtuigen tegen de wind in kunnen opstijgen en landen. 

 
 

 

 

 

 

 

Datum   PBG Deviatie Periode Reden deviatie 

    L/O L/O     

6/07/2020 MON 19/19 25R/25R 0000-0600 Meteorologische condities rond 
de luchthaven en in de zone van 
landingen en/of opstijgingen. 

  25/25R 25R/25R 0600-2300 Zie notas (**). 

  25/19,25R 25R/19,25R 2300-2400 Baan 25L/07R gesloten, zie notas 
(**). 

7/07/2020 TUE 25/19,25R 25R/19,25R 0000-0600 idem 

  25/25R 25R/25R 0600-2300 Notam A1837/20 - A1846/20 en 
zie notas (**). 

  25/19,25R 25R/19,25R 2300-2400 Baan 25L/07R gesloten, zie notas 
(**). 

8/07/2020 WED 25/19,25R 25R/25R 0000-0600 Idem. 

  25/25R 25R/25R 0600-1230 Zie notas (**). 

  25/25R 19/19 1230-1400 Banen of taxiway onbeschikbaar 
en zie notas (**). 

  25/25R 25R/25R 1400-1530 Zie notas (**). 

  25/25R 25L/25R 1530-2300 Banen of taxiway onbeschikbaar 
en zie notas (**). 

  25/19,25R 25L/25R 2300-2400 Banen of taxiway onbeschikbaar 
en zie notas (**). 

9/07/2020 THU 25/19,25R 25L/25R 0000-0600 Banen of taxiway onbeschikbaar 
en zie notas (**). 

  25/25R 25L/25R 0600-0730 Banen of taxiway onbeschikbaar 
en zie notas (**). 

  25/25R 25L/25R 1521-2300 Banen of taxiway onbeschikbaar 
en zie notas (**). 

  25/19,25R 25L/25R 2300-2400 Banen of taxiway onbeschikbaar 
en zie notas (**). 



 

(**) NOTA: Ten gevolge van de COVID-19 en de genomen operationele restricties is baan 25L/07R 

gesloten tussen 18/03/2020 07u00 en 8/07/2020 15u30. Van 8 juli 2020 tot 23 augustus 2020 vinden 

zowel overdag als tijdens de nacht grote onderhoudswerken plaats op EBBR met een belangrijke 

impact op de grond- en vliegoperaties op de luchthaven 

 

 

 

 

 

 

 

Datum   PBG Deviatie Periode Reden deviatie 

    L/O L/O     

10/07/2020 FRI 25/19,25R 25L/25R 0000-0600 Banen of taxiway onbeschikbaar en 
zie notas (**). 

  25/25R 25L/25R 0600-0730 Banen of taxiway onbeschikbaar en 
zie notas (**). 

  25/25R 25L/25R 1528-2300 Banen of taxiway onbeschikbaar en 
zie notas (**). 

  25R/25R 25L/25R 2300-2400 Banen of taxiway onbeschikbaar en 
zie notas (**). 

11/07/2020 SAT 25R/25R 25L/25R 0000-0600 Banen of taxiway onbeschikbaar en 
zie notas (**). 

  25/25R 25L/25R 0600-0653 Banen of taxiway onbeschikbaar en 
zie notas (**). 

  25/25R 25L/25R 1530-1600 Banen of taxiway onbeschikbaar en 
zie notas (**). 

  25/19,25R 25L/25R 1600-2300 Banen of taxiway onbeschikbaar en 
zie notas (**). 

12/07/2020 SUN 25/19,25R 25L/25R 0600-0655 Banen of taxiway onbeschikbaar en 
zie notas (**). 

  25/19,25R 25/25R 0655-0711 Banen of taxiway onbeschikbaar en 
zie notas (**). 

  25/19,25R 01/07R 0922-1600 Meteorologische condities op de 
luchthaven. 

  25/25R 01/07R 1600-2145 Meteorologische condities op de 
luchthaven. 

  25/25R 25L/25R 2145-2300 Banen of taxiway onbeschikbaar en 
zie notas (**). 

  19/19 25R/25R 2300-2400 Banen of taxiway onbeschikbaar en 
zie notas (**). 


