
Vliegveld Baan 
markeringen en verlichting

Vind je weg op het veld m.b.v. borden en verlichting

Café



Wat gaan we bespreken

◦ Benaming van de baan,
◦ Secties van de baan,
◦ Baanmarkeringen,
◦ Baanverlichting,



De Runway



Runway markeringen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen
◦ Runways, die hebben witte belijning 
◦ Taxiways, hebben gele belijning



Landingsbanen hebben diverse secties; o.a:

1. Runway;
2. Safety area; Niet geschikt om op te landen. (stopway / blastway)

3. Displaced thresholds; Niet voor landing, wel voor takeoff

4. Threshold; Het begin van de baan

5. Runway Designator;
6. Aiming area en Touchdown markering;

TD Markeringen
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Runway randmarkeringen

Baanrandmarkeringen 
worden aangebracht op 
met ILS uitgeruste banen 
en banen waar de 
aangegeven baanbreedte 
minder is dan de 
verharde wegbreedte. 
Baanrandmarkeringen 
bestaan uit witte lijnen 
langs de baanrand.



Pre-threshold marking

Permanent verplaatste drempelmarkering (een drempel die 
tijdelijk wordt verplaatst maar gedurende een periode van 
zes maanden of langer, wordt beschouwd als permanent 
verplaatst voor de juiste markering).

Tijdelijk verschoven drempelmarkering (de drempel is 
verplaatst voor een periode korter dan zes maanden)

De gele chevrons geven aan dat het oppervlak ongeschikt is 
voor normale vliegtuig bewegingen, maar wel geschikt is om 
te stoppen.
Dus geen takeoff vanaf hier.



Taxibaan markeringen

◦ Taxibaanmarkeringen zijn:
◦ Randmarkering,
◦ Middenlijn,
◦ Runway holdingpunten,
◦ Tussenliggende taxibaan holdingpunten,
◦ Gesloten kruis voor gesloten taxibanen.

Al deze markeringen zijn GEEL!



Taxibaan randmarkeringen

Dit geeft aan dat voorbij de markering de oppervlakte-
sterkte minder is dan de taxibaan, of het gebied is niet 
bedoeld voor vliegtuiggebruik

Tussenliggende taxibaan holdingpunten

Dit geeft aan dat de piloot rekening moet houden met deze 
tussentijdse oversteek vasthoudpunt om de instructies van 
de luchtverkeersleider te volgen en te zorgen voor de 
veiligheid van nabijgelegen vliegtuigen.



Runway holding point Pattern A

Dit markeert het laatste 
holdingpunt voordat de 
startbaan wordt betreden.

Niet passeren zonder 
klaring!

Passeren zonder klaring 
toegestaan



Runway holding point Pattern B

Dit markeert een CAT II / III-
holdingpunt.

Dichterbij de baan komt nog een 
holdingpunt.



Verbeterde middellijn markering van de taxibaan

Dit kan worden gebruikt als onderdeel 
van maatregelen tegen runway
incursions.
Verbeterde middenlijnmarkering van 
taxibanen begint bij het startpunt van 
de startbaan
Patroon A weg van de startbaan 
gedurende 45 meter, of het volgende 
startpunt van de startbaan
als deze zich binnen 45 meter bevindt.



Verplichte instructiemarkering

Waar het onpraktisch is om 
verplichte instructietekens te 
plaatsen kunnen sommige 
verplichte instructie-
markeringen op taxibanen 
worden aangebracht.

Ze hebben altijd een Rode achtergrond met Witte letters



Borden op en rond het veld

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de borden op een 
runway en een taxiway.
◦ De borden op een runway hebben een rode 

achtergrond met witte letters,

◦ De borden op een taxiway hebben een gele 
achtergrond met zwarte letters,



Verplichte aanwijzingen

Aanduiding Taxibaan ‘A’ en hold short Rwy 27

Aanduiding Taxibaan ‘B’ en hold short Rwy 09-
27. waarbij Rwy 27 links en Rwy09 rechts van 
u is

Aanduiding CAT II / III holding punt voor Rwy
27

Aanduiding hold punt voor een voorrangsweg 
(Rwy)

Aanduiding niet inrijden



Informatie borden

Aanduiding taxibaan ‘A’

Aanduiding volgende afslag is 
taxibaan ‘B’

Aanduiding Runway 27 is naar 
rechts



Informatie borden

Aanduiding wederzijdse 
banen zijn naar rechts

Aanduiding verschillende 
banen zijn naar rechts

Aanduiding TORA (take off 
runway available)vanaf hier is 
2500 m



Baan verlichting Nou die baan is 
mooi verlicht





Taxibaan verlichting

◦ De randverlichting is altijd blauw,
◦ De middenlijn is altijd groen.



Lead on- en Lead off verlichting

Op sommige luchthavens waar CAT II- en 
CAT III-vluchten plaatsvinden, zijn 
taxibaangeleidingssystemen 
geïnstalleerd. 
Vliegvelden zonder dergelijke 
geleidingssystemen, maar wel met 
complexe kruispunten van taxibanen, 
kunnen lichten op taxibanen leveren. Ze 
bestaan uit minimaal 3 continu gele 
lichten, symmetrisch geïnstalleerd over 
de hartlijn van de taxibaan. 
Waar de hartlijnlichten van taxibanen 
zich in een ILS-gevoelig gebied bevinden, 
wisselen de lichten geel en groen af.



Runway Guard Lights

Piloten hebben toestemming nodig om over te steken en moeten goed 
uitkijken naar ander verkeer.



Runway Guard lichten.

Geïntroduceerd in 1995, 
deze knipperende oranje 
lichten (Wig – Wag) 
waarschuwen piloten dat ze op 
het punt staan om naar een 
startbaan te taxiën.



Ver(p)lichte Stopstreep

Rode stopbalklichten. Taxiën over de 
verlichte rode lichten is verboden (en echt, 
ECHT gevaarlijk).

Luchtvaartterreinen die zijn 
geautoriseerd voor slecht zicht, 
hebben stoplichten.

Stopbars bevinden zich aan 
start- en houdpunten van start-
en landingsbanen. Ze kunnen 
ook worden geïnstalleerd op 
kruispunten van taxibanen 
(bijvoorbeeld geassocieerd met 
een geleidingssysteem voor 
taxibanen). 

Normaal worden stopbalken 
geïnstalleerd in combinatie 
met groene aanlooplichten.



Markering op een vliegtuigstandplaats 

1. De rood gearceerde zone is 
de beweegzone van de 
passagiersloopbrug: 
verboden te parkeren en stil 
te staan.

2. De gele lijn is de aslijn die de 
piloten volgen tot op de 
stoppositie.

3. De wit-rood-witte lijn is een 
safety-lijn die de grens 
afbakent van de equipment 
staging area.
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Equipment staging area: wit/rood/wit

◦ Zone gelegen tussen de witte boordlijn van de service-drive en de wit/rood/witte stand 
safety-lijn.

◦ Binnen deze zone kan materiaal nodig voor de afhandeling van vliegtuigen klaargezet 
worden 20 min. vóór aankomst van het vliegtuig. Zodra de handling en 
dienstactiviteiten uitgevoerd zijn moet deze zone ontruimd worden – geen parking 
area!



Hier zijn vlakken in onderbroken 
wit/rood markering aangebracht 
voor het pre-positioneren van 
blokken en kegels. 
Zodra de handling- en 
dienstactiviteiten uitgevoerd zijn 
moeten deze zones ontruimd 
worden. Dit zijn geen equipment 
parking areas.

Equipment staging area: wit/rood/wit



Verboden te parkeren

◦ op wit of rood 
gearceerde zones

◦ op fuel pits en 
kranenkamers van het 
hydrant refuelling
system 

Fuel Pit



Einde
Baan markeringen en 

verlichting
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