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Kwartaalrapportage
Luchtvaart

oktober - december 2018

Onderzoeken
De Onderzoeksraad heeft binnen 
de sector Luchtvaart een wette
lijke verplichting tot onderzoek bij 
voorvallen met luchtvaartuigen 
op of boven het grondgebied 
van Nederland. Daarnaast geldt 
de verplichting tot onderzoek 
voor voorvallen met Nederlandse 
luchtvaartuigen boven volle zee. 
De onderzoeken worden uitge
voerd in overeenstemming met 
de Rijkswet Onderzoeksraad voor 
Veiligheid en Verordening (EU) 
Nr. 996/2010 van het Europees 
Parlement en de Raad van de 
Europese Unie van 20 oktober 
2010 inzake onderzoek en 
preventie van ongevallen in 
de burgerluchtvaart. Wanneer 
voor het trekken van lessen 
kan worden volstaan met een 
beschrijving van de gebeurtenis
sen, doet de Raad verder geen 
onderzoek.
Het voornaamste doel van het 
werk van de Raad is het voor
komen van toekomstige voorval
len of de gevolgen daarvan te 
beperken. Wanneer daarbij struc
turele veiligheidstekorten aan het 
licht komen, kan de Raad aanbe
velingen formuleren om deze 
tekorten te verhelpen. Onderzoek 
naar schuld of aansprakelijkheid 
maakt nadrukkelijk geen deel uit 
van het onderzoek door de Raad.
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Kenners van de luchtvaartsector weten dat de Onderzoeksraad niet 
alleen de daadwerkelijke ongevallen onderzoekt, maar ook de (ernstige) 
incidenten die niet tot een ongeval hebben geleid. Het belang van die 
onderzoeken is evident: ze leiden vaak tot aanbevelingen om de veiligheid 
verder te verbeteren. Precies om die reden is Nederland via het verdrag 
van Chicago ook verplicht dergelijke incidenten in onderzoek te nemen.

In deze kwartaalrapportage blikt de Raad terug op de (ernstige) incidenten 
uit 2018. Deze onderzoeken beginnen doorgaans met een melding uit de 
sector zelf. Niet per se omdat melden verplicht is, maar omdat piloten en 
maatschappijen doordrongen zijn van het belang van veiligheid. De lucht
vaartsector loopt daarin absoluut voor op andere sectoren in Nederland. 

Wij kunnen niet genoeg benadrukken dat de veiligheid in de luchtvaart 
is gebaat bij gedegen onderzoek naar de (achterliggende) oorzaak van 
incidenten. De Onderzoeksraad vraagt daarom ook dit jaar aandacht 
voor het melden van voorvallen, in zowel de verkeersluchtvaart als in  
de general aviation.

Tjibbe Joustra
Voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid
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Terugblik meldingen 
en onderzochte 
voorvallen in 2018
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Aantal bij de Onderzoeksraad gemelde ernstige incidenten en ongevallen in de general aviation in Nederland. 

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft de wettelijke 
plicht alle ernstige incidenten en alle ongevallen met 
burgerluchtvaartuigen in Nederland te onderzoeken. In 
2018 zijn in dit verband achttien ernstige incidenten en 
dertien ongevallen aan de Raad gemeld. Het merendeel 
van de onderzoeken naar de toedracht van deze 
voorvallen loopt nog. 

Ook heeft de Onderzoeksraad in het afgelopen kalenderjaar 
achttien maal assistentie aangeboden aan buitenlandse 
onderzoeksinstanties, bij hun onderzoeken naar voorvallen 
met Nederlandse betrokkenheid. Hierbij kan worden 
gedacht aan voorvallen met een Nederlands geregistreerd 
toestel of een toestel van Nederlandse makelij die in het 
betreffende land hebben plaatsgevonden. 

In Nederland waren bij alle ongevallen, en bij twaalf van 
de achttien ernstige incidenten, luchtvaartuigen uit de 
general aviation (ook wel bekend als de ‘kleine luchtvaart’ 
vanwege hun relatief geringe maximale startmassa) 
betrokken. De overige zes ernstige incidenten betroffen 
voorvallen in de verkeersluchtvaart en met een zakenjet 
en een helikopter. Van deze zes ernstige incidenten 
vonden er vijf plaats op of nabij de luchthaven Schiphol. 

Het betrof de volgende voorvallen op of nabij Schiphol:

• Runway incursion;
• Niet gestabiliseerde nadering;
• Onvoldoende stuwkracht tijdens de start: een start waar

bij met een te laag motorvermogen werd opgestegen;
• Afstandsverlies tussen twee vliegtuigen: situatie 

waarbij twee vliegtuigen elkaar te dicht naderden op 
het moment dat een vliegtuig een doorstart maakte 
en een ander vliegtuig, met toestemming van de 
verkeersleiding, opsteeg van een ander startbaan; 

• Separatieminima overschreden in naderingsgebied 
van Schiphol (zakenvliegtuig en helikopter). 

Het andere voorval betrof een terugkeer van een 
verkeersvliegtuig naar Schiphol na het onwel worden van 
cabinepersoneel en passagiers, enkele uren na vertrek. 

In 2018 overleden in Nederland vijf mensen en raakte één 
persoon gewond als gevolg van een ongeval met een 
luchtvaartuig. Alle slachtoffers waren te betreuren in de 
general aviation. Er kwam één persoon met de 
Nederlandse nationaliteit om het leven bij een ongeval in 
het buitenland. Bij dit ongeval verongelukte een 
tweemotorig vliegtuig op de Duitse luchthaven 
MünsterOsnabrück. 
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Meldingen general aviation
Na een lichte stijging van het aantal gemelde ernstige 
incidenten en ongevallen in de general aviation in Nederland 
in 2016 is het aantal in 2018 weer nagenoeg gelijk aan de 
aantallen in voorgaande jaren. Gezien het kleine aantal 
ernstige incidenten en ongevallen is een trendanalyse niet 
mogelijk. Daar komt bij dat binnen de general aviation met 
zeer diverse luchtvaartuigen (van paramotors tot vliegtuigen 
met een turbinemotor) wordt gevlogen.

Van de aan de Onderzoeksraad gemelde voorvallen in de 
general aviation in 2018 vond 52% tijdens de kruisvlucht 
plaats, 20% tijdens de landing en 12% tijdens de start. De 
overige voorvallen vonden plaats tijdens de klim en de 
nadering (circuit). Er deden zich geen ernstige incidenten 
of ongevallen voor tijdens het starten van de motor, het 
taxiën en de daling. 

In 2018 werden drie typen voorvallen het meest frequent 
gemeld. Dit betreffen airprox1/bijnabotsing2 (10x), verlies 
van controle tijdens vlucht (6x) en motorstoring gevolgd 
door noodlanding (3x). 

Airprox/bijnabotsing
In 2018 werd tien keer een airprox/bijnabotsing gemeld, 
waarbij in vijf gevallen één van de betrokken piloten 
(en in één geval een parachutist) een uitwijkmanoeuvre 
maakte. Het is daarmee het type voorval dat in 2018 
het meest frequent werd gemeld. Van de voorvallen 
waar een uitwijkmanoeuvre werd gemaakt, vonden 
er vier plaats tijdens de (kruis)vlucht en één op het 
eindnaderingsbeen (final). Tweemaal vond een airprox 
plaats nabij het nieuwe zweefvliegveld Noordkop (zie 
verderop in deze kwartaalrapportage). Bij deze twee 
voorvallen waren in beide gevallen een motorvliegtuig en 
een zweefvliegtuig betrokken. In de overige voorvallen 
waren motorvliegtuigen, een RPAS (drone), een helikopter 
en een parachutist betrokken.

Verlies van controle tijdens vlucht 
Verlies van controle tijdens de vlucht (in de lucht) werd 
in de general aviation zes keer gemeld in 2018. De 
voorvallen deden zich in drie gevallen kort na de start 
voor, twee keer tijdens de vlucht en één keer in het 
circuitgebied. Er waren vijf motorvliegtuigen (4 x één 
zuigermotor en 1 x elektrisch aangedreven) en één 
paramotor bij de voorvallen betrokken. Bij vier van deze 
voorvallen vielen in totaal vijf dodelijke slachtoffers te 
betreuren.

1  Een airprox is een gebeurtenis waarbij, naar de mening van een piloot of een 
luchtverkeersleider, zowel de afstand tussen vliegtuigen als hun relatieve posities 
en snelheid zodanig zijn geweest dat de veiligheid van de betrokken vliegtuigen 
mogelijk in gevaar is gebracht.

2  Er wordt hier gesproken over een bijnabotsing indien bij een airprox één of 
meerdere van de betrokken piloten een uitwijkmanoeuvre heeft/hebben 
gemaakt om een botsing te voorkomen.

Motorstoring gevolgd door noodlanding
In 2018 werden drie noodlandingen gemeld, nadat de 
piloot een motorstoring had ondervonden. Hierbij vielen 
geen gewonden. In alle gevallen had de noodlanding 
lichte schade aan het vliegtuig tot gevolg.

De fases in de vlucht waarin voorvallen plaatsvonden in de general 
aviation in 2018. 
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Voorvallen waarnaar 
een onderzoek  
is gestart

De locatie van het nieuwe zweefvliegveld. (Bron: SkyDemon)

Twee airproxen tussen een zweefvliegtuig en een 
motorvliegtuig nabij zweefvliegcentrum Noordkop

De Onderzoeksraad heeft twee meldingen ontvangen 
van een airprox tussen een zweefvliegtuig en een motor 
vliegtuig nabij zweefvliegcentrum Noordkop. Beide 
voorvallen zijn geclassificeerd als ernstig incident.

Airprox, ASW 24 en RV-12,  
nabij Noordkop, 5 oktober 2018

De ASW 24, een eenpersoons zweefvliegtuig, was 
opgestegen vanaf zweefvliegveld Noordkop voor een 
lokale vlucht en aan het draaien in de thermiek. Opeens zag 
de piloot dat een motorvliegtuig op een geschatte hoogte 
van 30 meter onder hem doorvloog. Dit motorvliegtuig, 
een RV12, was en route van Texel International Airport naar 
Breda International Airport en vloog op een hoogte van 
circa 1300 voet. De piloot van de RV12 verklaarde dat hij 
het zweefvliegtuig pas op het laatste moment zag toen het 
uit een bocht kwam. De piloot van het motorvliegtuig was 
er niet van op de hoogte dat er een zweefvliegveld ten 
zuiden van Den Oever ligt.  
 

Classificatie:  Ernstig incident
Referentie:  2018109

Airprox, Discus en Cessna 182RG,  
nabij Noordkop, 21 oktober 2018

De Discus, een eenpersoons zweefvliegtuig, was 
opgestegen vanaf zweefvliegveld Noordkop voor een 
lokale vlucht en aan het draaien in de thermiek. De 
Cessna 182RG was en route van Texel International 
Airport naar Breda International Airport en vloog op een 
hoogte van circa 1000 voet. Nabij het zweefvliegveld 
passeerden beide toestellen elkaar met een geschatte 
verticale afstand van 40 meter. De piloot van het 
zweefvliegtuig zag het motorvliegtuig onder zich door 

vliegen; de piloot van het motorvliegtuig heeft het 
zweefvliegtuig niet gezien. 

Zweefvliegcentrum Noordkop is een nieuw 
zweefvliegveld dat sinds 22 september 2018 
operationeel is. Het veld met de coördinaten 52°53’43”N 
005°00’18”E ligt circa 3,5 kilometer ten zuiden van Den 
Oever, west van de snelweg A7, nabij de zuidwestelijke 
hoek van het Robbenoordbos. Het zweefvliegcentrum 
ligt iets ten westen van het verlengde van de corridor 
boven de Waddenzee. Vliegverkeer dat van en naar 
Texel Airport vliegt, kan daardoor in de buurt komen van 
zweefvliegtuigen die in de omgeving van het 
zweefvliegcentrum vliegen. In de periode van 1 maart 
tot 1 november kunnen er dagelijks zweefvluchten 
plaatsvinden welke met behulp van een lier worden 
gestart. Met ingang van het seizoen 2019 zijn op 
beperkte schaal ook sleepstarts mogelijk.

Op 22 september 2018 is er een NOTAM gepubliceerd 
om piloten te waarschuwen voor zweefvliegactiviteiten op 
en rond dit nieuwe zweefvliegveld en de lierkabel die tot 
een maximale hoogte van 1800 voet AAL kan komen.  
Op 11 oktober 2018 is het nieuwe zweefvliegveld vermeld 
in de AIP. 

In een informatiebrief die is opgesteld door het zweef
vliegcentrum worden motorvliegers die De Kooy CTR/
RMZ3 aan de oostzijde passeren, geadviseerd tussen 
Wieringerwerf en Den Oever niet de snelweg A7 maar de 
kustlijn van het IJsselmeer te volgen.

Classificatie:  Ernstig incident
Referentie:  2018118

De geadviseerde route (gele stippellijn) langs de kustlijn van het 
IJsselmeer. (Bron: Zweefvliegcentrum Noordkop)

3  Controle zone/radio mandatory zone.
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Neergestort, Pipistrel Alpha Electro, 
nabij Onstwedde, 13 oktober 2018

De Pipistrel Alpha Electro, een elektrisch aangedreven 
microlight aeroplane (MLA), stortte neer terwijl het 
toestel zich in het circuit van vliegveld Stadskanaal 
bevond. De piloot, de enige inzittende, kwam hierbij om 
het leven. De MLA is na het ongeval volledig uitgebrand.  

Classificatie:  Ongeval
Referentie:  2018110

Ongevalslocatie. (Bron: Politie, Team Luchtvaarttoezicht)

Verlies van propeller tijdens vlucht, Tipsy 
Nipper, Weesp, 18 oktober 2018

Tijdens de vlucht voelde de piloot af en toe een lichte 
vibratie in het vliegtuig. Op een gegeven moment 
merkte hij dat het toerental toenam. De piloot trok 
hierop het gas dicht. Bij het wederom selecteren van 
vermogen, voelde de piloot geen trekkracht meer van 
de motor. Toen merkte hij dat de propeller was 
verdwenen, waarop hij een noodlanding uitvoerde in een 
weiland. De piloot bleef ongedeerd. Het toestel liep 
geen verdere schade op. 

Classificatie:  Ernstig incident
Referentie:  2018113

De Tipsy Nipper na de noodlanding.

Neergestort, Europa Aviation Limited 
Europa, Vliegveld Hilversum, 
15 december 2018

De piloot – tevens de enige inzittende  wilde opstijgen 
vanaf grasbaan 13 op vliegveld Hilversum. Kort na het 
loskomen van de baan stortte het toestel neer. De piloot 
is daarbij overleden.

Classificatie:  Ongeval
Referentie:  2018125

Archieffoto van de Europa AL Europa. (Bron: H. Wadman)
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Voorvallen in het 
buitenland met 
Nederlandse 
betrokkenheid 
waarnaar door  
een buitenlandse 
autoriteit een 
onderzoek is gestart

Lekke banden tijdens de startrol, 
Embraer ERJ-170, Rome Fiumicino 
Airport (Italië), 15 September 2018

Tijdens de take-off run voelde de bemanning sterke 
trillingen van het rechterlandingsgestel. De bemanning 
besloot de start door te zetten en terug te keren naar 
Rome Fiumicino Airport, waar een veilige landing werd 
gemaakt. Delen van de banden zijn teruggevonden op de 
startbaan. Er is schade geconstateerd aan het 
rechterlandingsgestel en het flapmechanisme van de 
rechtervleugel. Niemand is tijdens het voorval gewond 
geraakt. 

De Italiaanse Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo 
(ANSV) is naar aanleiding van dit voorval een onderzoek 
gestart. Nederland is zowel de State of Manufacturer als 
de State of Design van de banden (Goodyear). De 
Onderzoeksraad heeft assistentie aangeboden.

Classificatie:  Ernstig incident
Referentie:  2018112 

Schade aan het landingsgestel. (Bron: ANSV)
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Noodlanding, ATEC Faeta 321, Xanten 
(Duitsland), 9 oktober 2018

Tijdens een vlucht van Kempen Airport naar Münster
Osnabrück Airport, net buiten het plaatselijk 
luchtverkeersleidingsgebied van vliegveld Niederrhein, 
ondervond de microlight aeroplane motorproblemen. De 
piloot besloot een noodlanding uit te voeren. Het door 
de piloot gekozen “grasveld” om de noodlanding op uit 
te voeren, bleek later een met groenbemester ingezaaid 
akkerbouw perceel te zijn. De bodem van de akker bleek 
te zacht om het toestel te kunnen dragen waardoor het bij 
de landing over de kop is geslagen en op zijn rug tot 
stilstand is gekomen. Beide inzittenden konden op eigen 
kracht het vliegtuig verlaten. De piloot en zijn passagier 
raakten bij dit ongeval lichtgewond. 

De Duitse Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) 
heeft besloten geen onderzoek te doen naar dit ongeval. 
 

Classificatie:  Ongeval
Referentie:  2018108  

Het toestel na de noodlanding. (Bron: Kreispolizeibehörde Wesel) 
 
 
 
 

Airprox, Boeing 777, Boeing 777, Boeing 
747-400, Delhi airspace (India),  
21 december 2018

In het gecontroleerde luchtruim van Delhi vond een 
onderschrijding van de separatieminima plaats tussen 
drie vliegtuigen, waaronder een vliegtuig van een 
Nederlandse luchtvaartmaatschappij. 

Het Indiase Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB 
India) is naar aanleiding van dit voorval een onderzoek 
gestart. De Onderzoeksraad heeft assistentie aangeboden. 
 

Classificatie:  Ernstig incident
Referentie:  2018132  
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Gepubliceerde 
rapporten

Onjuist opgelijnde start vanaf baan 24, 
Embraer EMB-120ER, EC-JBD, Amsterdam 
Airport Schiphol, 18 januari 2016

De Embraer EMB120ER “Brasilia” voerde een vrachtvlucht 
uit vanaf de luchthaven Schiphol naar London Stansted 
Airport in het Verenigd Koninkrijk. Aan boord waren twee 
piloten. Het vliegtuig vloog naar de bestemming en landde 
daar. Na uitschakeling van de motoren ontdekte het 
grondpersoneel gaten in de rechterkant van de romp. 
Verder waren de propellerbladen van de rechtermotor 
beschadigd en werd in één van de propellerbladen een 
metaaldraad gevonden die in de voorkant van het blad 
vast was komen te zitten. Volgens de vliegtuigbemanning 
vonden er geen bijzonderheden plaats tijdens de vlucht. 

 
 
 
 
 

Tijdens het onderzoek werd vastgesteld dat de EMB120 
een onjuist opgelijnde start had uitgevoerd vanaf baan 24 
op Schiphol. De piloten interpreteerden de 
baanrandlampen aan de rechterkant van de baan als de 
lampen op de middenlijn van de startbaan. Tijdens de 
start raakte het neuslandingsgestel meerdere 
baanrandlampen. De lampen kwamen hierdoor los en 
vervolgens in aanraking met delen van het vliegtuig, 
waardoor de schade aan het toestel werd veroorzaakt. 
Beide piloten hebben dit niet opgemerkt. Ondanks de 
opgelopen schade was het vliegtuig in staat op te stijgen 
en de bestemming te bereiken.

Onjuist opgelijnde starts komen overal ter wereld voor 
en uit onderzoek door diverse autoriteiten is gebleken 
dat er diverse gemeenschappelijke oorzaken zijn. In dit 
onderzoek is vastgesteld dat een combinatie van 
operationele en infrastructurele factoren aan het 
voorval heeft bijgedragen. De grote draaicirkel die 
nodig was om het vliegtuig op te lijnen met de 
middenlijn van de startbaan, in combinatie met de 
onderbreking van de middenlijn van taxibaan S5 en het 
ontbreken van de middenlijnverlichting van de taxibaan 
hebben bijgedragen aan deze onjuist opgelijnde start. 
Daarnaast kan de vliegtuigbemanning tijdens de draai 
van taxibaan B naar S5 en baan 24 afgeleid zijn geweest 
door de klaring die zij ontvingen van de 
luchtverkeersleiding. 

De Onderzoeksraad heeft de internationale 
burgerluchtvaartorganisatie ICAO aanbevolen het 
proces te starten om, binnen Annex 14 Volume 1 
‘Aerodrome Design and Operations’, een standaard voor 
baanrandlichten te ontwikkelen waarmee piloten ze 
kunnen identificeren, met name zonder verwijzing naar 
andere lampen of andere vliegveldkenmerken. 
Amsterdam Airport Schiphol wordt aanbevolen proactief 
maatregelen te nemen, in overeenstemming met de 
aanbeveling aan de ICAO, die voorkomen dat piloten de 
baanrandlampen interpreteren als de lampen op de 
middenlijn van de baan. Luchtverkeersleiding Nederland 
wordt aanbevolen vliegverkeer voor toegang tot de 
startbaan buiten de uniforme daglicht periode 
uitsluitend gebruik te laten maken van intersecties die 
zijn voorzien van centre line verlichting.

 

De Onderzoeksraad heeft het Engelstalige rapport en de 
Nederlandstalige samenvatting hiervan op 7 november 
2018 gepubliceerd op de website. 

De beschadigde romp van de Embraer EMB-120ER. (Bron: AAIB)

https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/12531/onjuist-opgelijnde-start-vanaf-baan-24-amsterdam-airport-schiphol-18
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Runway incursion met sleepcombinatie, 
Amsterdam Airport Schiphol,  
28 februari 2016

Een sleepcombinatie bestaande uit een vliegtuigtrekker 
en een Boeing 787 ‘Dreamliner’, was onderweg van 
SchipholOost naar SchipholCentrum. Bij het naderen 
van baanintersectie E3 van baan 18L36R vroeg de 
trekkerchauffeur van de sleepcombinatie toestemming 
aan de ‘apron noord’ controller van Amsterdam Airport 
Schiphol (AAS) deze baan te mogen kruisen. Deze 
toestemming werd door de apron controller ten onrechte 
verleend; baan 36R was in gebruik voor landend verkeer 
en was onder controle van Luchtverkeersleiding 
Nederland (LVNL).

De ontstoken waarschuwingslichten bij de intersectie, 
oranje knipperende runway guard lights en rode stopbar 
lights, werden niet opgemerkt door de trekkerchauffeur 
en zijn instructeur die in het vliegtuig zat. Beiden beseften 
niet dat de baan op dat moment gebruikt werd voor 
landend verkeer. De sleepcombinatie reed de 
landingsbaan op om deze te kruisen. Een vliegtuig dat de 
landingsbaan naderde om te landen, werd door de 
luchtverkeersleiding opgedragen zijn nadering af te 
breken en een doorstart te maken. 

Uit het onderzoek is gebleken dat meerdere factoren 
hebben bijgedragen aan het ontstaan van deze runway 
incursion. Hoewel menselijke fouten een rol speelden, 
hebben beheersmaatregelen die deze runway incursion 
hadden moeten voorkomen ook niet afdoende gewerkt. 

Mede naar aanleiding van dit incident worden vanaf 20 
mei 2016 alle baankruisingen, zowel over actieve als niet 
actieve banen, afgehandeld door LVNL. 

Veiligheid vliegverkeer Schiphol 
Op 6 april 2017 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid 
het onderzoek “Veiligheid vliegverkeer Schiphol” afge
rond en gepubliceerd op de website. De Onderzoeksraad 
kwam onder meer tot aanbevelingen aan de Schiphol 
Group en LVNL om de veiligheidsrisico’s te reduceren. 
Aangezien deze aanbevelingen ook grotendeels van 
toepassing zijn op het onderhavige onderzoek naar de 
runway incursion doet de Raad niet wederom nieuwe 
aanbevelingen, maar monitort wat de resultaten zijn van 
de invulling van bovenstaande aanbevelingen.

Op 17 oktober 2018 heeft de Onderzoeksraad dit 
rapport en bijbehorende Nederlandstalige samenvatting 
gepubliceerd op de website.

Intersectie E3 van baan 18L-36R.

Verlies van controle over de 
richtingsbesturing tijdens waterlanding, 
Consolidated PBY-5A Catalina, PH-PBY, 
IJsselmeer, 15 augustus 2017

De bemanning van de PHPBY, een historisch amfibie 
vliegtuig, voerde een vlucht uit vanaf Lelystad Airport. 
Het doel van de vlucht was het overvliegen van het 
NederlandsIndië monument, waar op dat moment een 
herdenking plaatsvond van de Japanse capitulatie ten 
tijde van de Tweede Wereldoorlog. 

Na een vlucht van circa twee uur voerde de bemanning 
een vooraf geplande landing met doorstart uit, een 
standaardmanoeuvre, op het IJsselmeer nabij Lelystad. 
Tijdens de landing, direct na het raken van het water, 
begon het vliegtuig naar links te draaien en ervoer de 
bemanning problemen met de besturing van het vlieg
tuig. Door een volledige uitslag van het richtingsroer en 
met behulp van asymmetrisch vermogen is geprobeerd 
het draaien tegen te gaan.  Na een volledige draai van 
360 graden werd de besturing onverwacht weer hersteld, 

waarna de gezagvoerder de copiloot vroeg maximum 
vermogen op beide motoren te selecteren. Het vliegtuig 
kwam vervolgens weer los van het water. 

Na het passeren van 500 voet tijdens de klim merkten 
beide piloten via een inspectieluik op dat de 
linkerneuswieldeur ontbrak. Bij het naar beneden 
selecteren van het landingsgestel voor de landing op 
Lelystad Airport, bleef de rechterneuswieldeur gesloten 
en kwam het neuswiel niet naar buiten. Ook met het 
noodsysteem lukte het niet het neuswiel naar buiten te 
krijgen. De bemanning was zich ervan bewust dat een 
landing met ingetrokken neuswiel onvermijdelijk was en 
informeerde Lelystad Airport. De landing werd zodanig 
uitgevoerd dat de neus zo lang mogelijk los van de 
landingsbaan bleef. 

De schade als gevolg van de waterlanding bleef beperkt 
tot de constructie van het neuswiel en de neuswieldeuren. 
Door de landing op het vliegveld raakte de onderzijde 
van de neus van het vliegtuig beschadigd. De achttien 
inzittenden bleven ongedeerd.

De Onderzoeksraad heeft het rapport op 21 december 
2018 gepubliceerd op de website.

Archieffoto PH-PBY. (Bron: J. Redeker)

https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/4272/runway-incursion-met-sleepcombinatie-28-februari-2016-amsterdam
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/4913/verlies-van-controle-over-de-richtingsbesturing-tijdens-waterlanding
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Runway excursion, Piper PA-28-235,  
PH-PJB, Koksijde (België), 3 augustus 2014

Tijdens de landing op vliegbasis Koksijde in België 
bewoog het eenmotorig propellervliegtuig sterk naar  
links en reed van de baan. De piloot gaf aan dat het 
eerste gedeelte van de landing normaal verliep. Hij was 
niet in staat de beweging naar links te corrigeren en het 
vliegtuig kwam uiteindelijk in een naast de baan gelegen 
veld tot stilstand. De twee inzittenden, beiden met de 
Nederlandse nationaliteit, bleven ongedeerd. Na de 
landing werd vastgesteld dat het neuslandingsgestel  
was afgebroken, de propeller was verbogen en het 
brandschot was beschadigd.

Het ongeval werd waarschijnlijk veroorzaakt doordat de 
piloot druk uitoefende op beide rempedalen tijdens of 
onmiddellijk na de landing waardoor een blokkering van 
het rechterwiel en een onbalans tussen de remefficiëntie 
van beide wielen plaatsvond. Het rechterwiel, dat 
geblokkeerd raakte, remde minder af dan het linkerwiel 
waardoor het vliegtuig naar links bewoog. 
 

De Air Accident Investigation Unit (AAIU) van België heeft 
het rapport op 14 juni 2017 gepubliceerd. Het rapport kan 
worden gedownload via de website van de AAIU.

Het toestel na de runway excursion. (Bron: AAIU België)

Runway excursion, Fokker F28 Mark 0100, 
EP-FQF, Mashad Airport (Iran), 
16 februari 2018

Tijdens de nadering van baan 31R op Mashad Airport in 
Iran was er in de cockpit geen indicatie dat het 
linkerhoofdlandingsgestel uitgeklapt en geborgd was. 
Hierop besloot de bemanning een doorstart te maken. In 
een wachtpatroon probeerde zij het landingsgestel alsnog 
uit te klappen, hetgeen niet lukte. Uiteindelijk besloot de 
bemanning te landen met een ingetrokken linkerhoofd
landingsgestel. Het vliegtuig kwam kort na de landing op 
de linkervleugel terecht en kwam naast de baan tot 
stilstand. De bemanning initieerde een evacuatie. Geen 
van de inzittenden liep hierbij verwondingen op. Het 
vliegtuig liep schade op aan de linkervleugel. 

De hoofdoorzaak van het ongeval was het binnendringen 
van vervuiling in het hydraulisch systeem van het 
linkerhoofdlandingsgestel tijdens onderhoudswerkzaamheden 
(Ccheck). De vervuiling verhinderde de correcte werking 
van een klep in het hydraulisch systeem. Hierdoor 

functioneerde het vergrendelmechanisme van het 
linkerhoofdlandingsgestel niet naar behoren.

De volgende factoren hebben bijgedragen aan het 
ontstaan van het ongeval:

• Onvoldoende toezicht op de onderhoudswerkzaam
heden aan vliegtuigen.

• Gebrek aan ervaring bij onderhoudspersoneel.

Er zijn aanbevelingen gericht aan de Iraanse 
burgerluchtvaartautoriteiten IRI, aan EASA en aan de 
betrokken luchtvaartmaatschappij. 
 
De Iraanse Aircraft Accident Investigation Board (AAIB 
heeft het rapport op 24 december 2018 gepubliceerd.

Het toestel na het voorval. (Bron: AAIB Iran)

Gepubliceerde 
rapporten

https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/downloads/accidents/2014-17.pdf
https://www.cao.ir/web/english/28
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Falende radiohoogtemeter en verkeerde 
stand van flaps, Fokker F28 Mark 0100, 
VH-FNT, Kununurra Airport (Australië),    
15 mei 2018

De Fokker 100 voerde een vlucht uit van Perth naar 
Kununurra in Australië. De radiohoogtemeter van de 
gezagvoerder faalde tijdens het passeren van 10.000  
voet in de daling waarna meerder valse waarschuwingen 
werden gegenereerd. Het toestel maakte een veilige 
landing. Tijdens de daaropvolgende start door dezelfde 
piloten, bemerkten zij dat ze per ongeluk flaps 8 in plaats 
van flaps 15 hadden geselecteerd. De start werd zonder 
verdere bijzonderheden voortgezet. 

De Australian Transport Safety Bureau (ATSB) heeft geen 
onderzoek verricht naar bovenstaande voorvallen maar 
wel een korte samenvatting hiervan gepubliceerd op de 
website.

De onjuiste instelling van de vleugelkleppen benadrukt 
het belang van het beheersen van operationele druk en 
afleiding. Door het verkeer op de taxibaan, de 
gebeurtenissen tijdens de voorgaande vlucht en de 
langere turn around time was de bemanning afgeleid van 
het bewust voltooien van de preflightprocedures. Tijdens 
periodes van zware werklast kunnen afleiding en 
gevoelde tijdsdruk snel leiden tot een menselijke fout.

Externe druk en afleiding zijn soms onvermijdelijk, maar  
er zijn effectieve manieren om deze te beheersen, zoals 
besproken in onderzoeksrapport B2004/0324 ‘Dangerous 
distraction: An examination of accidents and incidents 
involving pilot distraction in Australia between 1997  
and 2004’ van de ATSB. Ook dit rapport is te lezen en 
downloaden op de website van de ATSB. 

Verkeerde stand van flaps, Fokker F28 
Mark 0100, VH-NHQ, nabij Kalgoorlie-
Boulder Aerodrome (Australië),  
1 augustus 2018

De Fokker 100 voerde een vlucht uit van Perth naar 
Kalgoorlie in Australië. Tijdens de nadering maakte de 
gezagvoerder onbedoeld de oproep ‘flaps 42’, terwijl hij 
een flaps 25 landingsconfiguratie bedoelde. De eerste 
officier stelde een vraag hierover aan de gezagvoerder 
die de vraag vervolgens verkeerd interpreteerde. De 
eerste officier selecteerde ‘flaps 42’; de gezagvoerder 
detecteerde dit en brak daarop de nadering af. 

Dit incident benadrukt het belang van onderlinge 
communicatie door de bemanning. De communicatie 
tussen de eerste officier en de gezagvoerder liep vast.  
De instelling van de vleugelkleppen is binnen de cockpit 
niet effectief gecommuniceerd, waardoor een onjuiste 
configuratie is ingesteld. Hoewel de eerste officier wel 
navraag deed toen de gezagvoerder in eerste instantie 
instructie gaf voor een ‘flap 42’configuratie, zette hij 
daar na de reactie van de gezagvoerder verder geen 
vraagtekens bij. Cockpitbemanningen worden erop 
gewezen dat actieve en effectieve communicatie, 
waaronder het ophelderen van onduidelijke instructies, 
van belang is voor een veilige vlucht.

Dit incident benadrukt daarnaast het belang van het 
beheersen van operationele druk en afleiding. Tijdens 
periodes van zware werklast kan afleiding snel leiden  
tot een menselijke fout.

De Australian Transport Safety Bureau (ATSB) heeft geen 
onderzoek verricht naar dit voorval maar wel een korte 
samenvatting hiervan gepubliceerd.

https://www.atsb.gov.au/publications/occurrence-briefs/2018/aviation/ab-2018-073/
https://www.atsb.gov.au/publications/2005/distraction_report/
https://www.atsb.gov.au/publications/occurrence-briefs/2018/aviation/ab-2018-097/
https://www.atsb.gov.au/publications/occurrence-briefs/2018/aviation/ab-2018-097/
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Defensie Botsing in de lucht tijdens de training  
voor een luchtvaartvertoning, Northrop 
F-5E Tiger II, J-3086, J-3088, in het lucht-
ruim nabij Bitgum, 9 juni 2016

De Koninklijke Luchtmacht organiseerde op 10 en 11 juni 
2016 de Open Luchtmachtdagen op de Vliegbasis 
Leeuwarden. Een vliegshow was onderdeel van deze 
dagen. De periode van 7 tot met 9 juni 2016 was 
gereserveerd voor trainingsdagen voor de deelnemers 
aan de vliegshow. 

Het demonstratieteam van de Zwitserse luchtmacht 
‘Patrouille Suisse’ was één van de deelnemende teams. 
Dit team vliegt met vliegtuigen van het type Northrop 
F5E Tiger II. Het team kwam op 9 juni omstreeks 11.00 
uur aan op de Vliegbasis Leeuwarden. De teamleden 
werden door de lokale militaire autoriteiten op de hoogte 
gesteld van de regels, de plaatselijke procedures en het 
programma. Dit alles was vermeld in de zogenaamde 
‘Display Order’. Na de vluchtvoorbereiding stegen de zes 
F5 vliegtuigen omstreeks 16.00 uur op voor het maken 
van een vlucht waarbij het programma van hun vliegshow 
zou worden geoefend. De vliegtuigen van de formatie 
hadden de nummers 1 tot en met 6, waarbij nummer 1 de 
leider van de formatie was. Deze gaf de commando’s en 
instructies via de radio aan de overige piloten. De 
manoeuvres werden gevlogen op een hoogte tussen 
1000 en 1500 voet.

Bij één van de figuren splitsten vier vliegtuigen zich af van 
de twee andere vliegtuigen. Deze vier vliegtuigen 
splitsten zich vervolgens in twee formaties van twee 
vliegtuigen (nummers 1 en 2 en nummers 3 en 4) waarbij 
de twee formaties elkaar op enig moment in 
tegengestelde richting naderden en passeerden. Na deze 
manoeuvre maakten de vliegtuigen enkele bochten 
waarbij zij uiteindelijk weer met de vier vliegtuigen bij 
elkaar zouden komen. Tijdens het bij elkaar komen van de 
vliegtuigen raakte vliegtuig nummer 3, met de registratie 
J3086, enigszins uit positie waarna de piloot onder de 
andere vliegtuigen doorvloog, snelheid minderde en een 
helling naar rechts aanrolde om weer in de juiste positie 
te komen. Dit was een standaardprocedure. Vliegtuig 
nummer 2, met de registratie J3088, vloog links van hem 
en rolde naar links om in de juiste positie ten opzichte van 
nummer 1 te komen. Omdat vliegtuig 2 en 3 beiden naar 
een andere kant waren gerold, hadden de piloten geen 
zicht op elkaar. Tijdens deze manoeuvre kwamen de 
vliegtuigen dicht bij elkaar. Omdat vliegtuig nummer 3 
snelheid minderde was de snelheid van nummer 2 hoger. 
Het gevolg van dit alles was dat de tip van de 
linkervleugel van nummer 3 de onderkant van de 
rechtervleugel van nummer 2 raakte en vervolgens een 
deel van het rechterhoogteroer van nummer 2 afsneed.

Door de botsing raakte de linkervleugel van vliegtuig 
nummer 3 dermate beschadigd dat het vliegtuig 
onbestuurbaar werd. De piloot activeerde de schietstoel 
en verliet het vliegtuig. Hij viel hangend aan zijn 
parachute door het glazen dak van een kassencomplex en 
raakte daarbij licht gewond. De schietstoel viel iets verder 
ook door het dak van de kassen. Het vliegtuig stortte neer 
in een meertje nabij een woning naast het 
kassencomplex. 
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Vliegtuig nummer 2 kon ondanks de opgelopen schade 
terugkeren naar de vliegbasis waar het vliegtuig zonder 
problemen landde.

Het ongeluk ontstond doordat de piloot van vliegtuig 
nummer 3 enigszins uit positie raakte en tijdens het 
manoeuvreren het andere vliegtuig, nummer 2, bij het 
samenkomen van de formatie uit het oog verloor. 
Hierdoor botste vliegtuig nummer 3 tegen nummer 2, 
terwijl beide vliegtuigen een helling hadden die van 
elkaar was afgewend.

De piloten van het demonstratieteam vliegen zowel 
operationele als demonstratievluchten met meerdere 
vliegtuigtypen. Dit, gecombineerd met beperkte 
trainingsvluchten en het ontbreken van adequate 
procedures voor het geval dat een piloot zicht verliest op 
andere vliegtuigen, heeft mogelijk een rol gespeeld in het 
ontstaan van het ongeval.

De Onderzoeksraad heeft het Engelstalige rapport  
en de Nederlandstalige samenvatting op 31 oktober  
2018 gepubliceerd. Geschatte positie van beide vliegtuigen op het moment van de botsing.

https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/4399/botsing-in-de-lucht-tijdens-training-voor-een-luchtvaartvertoning-9
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/4399/botsing-in-de-lucht-tijdens-training-voor-een-luchtvaartvertoning-9
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Voorvallen die  
niet uitgebreid  
zijn onderzocht

Twee ongevallen met paramotors

In een tijdsbestek van twaalf maanden zijn bij de 
Onderzoeksraad twee ongevallen gemeld die 
plaatsvonden tijdens de eerste solovlucht van leerling
paramotorpiloten. Een paramotor, of gemotoriseerd 
schermvliegtuig, is een luchtvaartuig dat in zijn 
eenvoudigste vorm bestaat uit een vliegscherm, dat 
enigszins op een parachute lijkt. Het is echter geen 
parachute en kan ook niet als zodanig gebruikt worden. 
Het vliegscherm is een soort vleugel, die tijdens de vlucht 
door voorwaartse snelheid lift produceert. Het 
vliegscherm wordt middels karabijnhaken (snelsluitingen) 
verbonden met het harnas. Dit speciaal ontwikkelde 
harnas zit middels diverse banden met snelsluitingen om 
de piloot. Aan het harnas wordt het frame met de motor 
met (duw)propeller bevestigd. Het harnas heeft een 
geïntegreerd zitje, waarin de piloot na de start gaat zitten. 
Tijdens de start en landing bevindt het zitje zich in 
verticale stand. De piloot gebruikt zijn benen om te 
starten en te landen. Deze versie van de paramotor wordt 
zodoende de ‘voetstarter’ genoemd.4 De paramotor 
wordt bestuurd met stuurlijnen die de piloot vast heeft. 
De propeller wordt afgeschermd door een kooi, welke uit 
een metalen frame bestaat, waaromheen een net is 
gespannen dat moet voorkomen dat de lijnen van het 
scherm in aanraking komen met de draaiende propeller. 

Een paramotor is een luchtvaartuig, waardoor op het 
gebruik ervan de luchtvaartwetgeving van toepassing is. 
De Inspectie Leefomgeving en Transport geeft het Bewijs 
van Inschrijving en het Speciaal Bewijs van 
Luchtwaardigheid uit. De Koninklijke Nederlandse 
Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) reguleert de 
opleiding, examinering en brevettering voor het vliegen 
met paramotors in Nederland. 

Het is gebruikelijk dat een leerling een tandemvlucht 
maakt voordat hij zijn eerste solovlucht maakt. Een 
tandemvlucht houdt in dat de leerling samen met de 
instructeur een vlucht uitvoert met een paramotor die 
daarvoor speciaal is uitgerust. De leerling kan tijdens een 
tandemvlucht het luchtvaartuig niet bedienen. Een 
dergelijke vlucht is meestal van korte duur. 

Een paramotor. (Bron: F. Moorman) 

4  In andere versies zit de bestuurder op een drie of vierwieler waarop ook  
de motor is gemonteerd. 
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Hand in propeller, paramotor Fresh 
Breeze 122 AL2F, PH-9B8, Hellevoetsluis, 
17 oktober 2017

De leerlingpiloot zou zijn eerste korte vlucht uitvoeren 
met een paramotor. Een tandemvlucht had eerder in het 
opleidingstraject plaatsgevonden. De standaard 
startprocedure is als volgt: de parachute ligt uitgevouwen 
op de grond. Vervolgens loopt en versnelt de piloot, met 
de motor die de duwpropeller aandrijft op zijn rug, tegen 
de wind in om het vliegscherm lift te laten genereren. 
Wanneer het scherm voldoende lift geeft, stijgt het 
luchtvaartuig en hangt de piloot in het harnas. Op dat 
moment kan de piloot het zitje onder zich positioneren en 
erop gaan zitten. De bovengenoemde procedure werd 
gevolgd. Tijdens de start stond de piloot in tweezijdig 
radiocontact met de instructeur op de grond, die hem zo 
instructies gaf. 

Tijdens de startaanloop van de paramotor ging de piloot 
te vroeg zitten en raakte de kooi van de propeller de 
grond. Daarbij kwam zijn hand in aanraking met de 
draaiende propeller, waardoor blijvend letsel aan zijn 
hand ontstond. Het net van de paramotor raakten 
eveneens beschadigd. 

Op het moment van het ongeval waren, naast de leerling
piloot en de instructeur, twee andere leerlingen (op de 
grond) nabij de startplaats aanwezig. Deze gaven aan 
niets van het voorval te hebben gezien.

Analyse 
De instructeur gaf aan dat de cursisten wordt geleerd pas 
te gaan zitten als de paramotor een duidelijke stijgende 
beweging maakt. In dit geval ging de piloot, aldus de 
instructeur, tijdens het opstijgen te vroeg zitten in het 
harnas en raakte de kooi de grond. De linkerhand van de 
piloot kwam daarbij in het afschermnet terecht. Hierdoor 
kwamen zijn vingers in aanraking met de propeller, 
met blijvend letsel tot gevolg. Het net, dat is bedoeld 
om ervoor te zorgen dat de lijnen van het scherm niet 
in aanraking komen met de propeller, kon dit niet 
voorkomen. 

De leerlingpiloot gaf aan dat hij circa een half jaar 
regelmatig lessen had gevolgd, waaronder het lopen met 
de motorpropeller eenheid op zijn rug. Dit blijkt ook uit 
de door de instructeur bijgehouden takenlijst. Hieruit 
blijkt onder meer dat op 14 oktober 2017, drie dagen voor 
het ongeval, is geoefend met het “lopen, rechtuit en 
slalom, met opgezet scherm, met en zonder paramotor”. 
Ook was volgens de takenlijst op die dag geoefend met 
het afbreken van de start. Op de takenlijst zijn alle punten 
afgetekend die voor het punt “correcte start (3 fasen: 
opzetten, checken en versnellen)” staan vermeld. 

De ongevalsvlucht was de eerste keer dat de leerling een 
start met draaiende motor uitvoerde. Die dag werd voor 
het eerst een andere motor gebruikt dan waarmee was 
geoefend. Dit omdat de originele Fresh Breeze motor te 
zwaar was en te veel vermogen had voor het postuur van 
de piloot. Hij had naar eigen zeggen voorafgaand aan de 
vlucht slechts beperkt de theorie bestudeerd. 

Voorts gaf hij aan dat de vluchtvoorbereiding op de dag 
van het ongeval vrij gehaast verliep, omdat hij later op de 
startplaats arriveerde dan gepland en daardoor minder 
tijd resteerde voor de vluchtvoorbereiding. De vlucht 
werd uitgevoerd zonder noodparachute. Het gebruik 
hiervan is op grond van het KNVvLregelement verplicht. 

Naast het deel van het harnas waaraan het scherm is 
bevestigd, beschikte de gebruikte motor van het merk 
Miniplane over schouderriemen die aan de onderzijde aan 
het frame van de motorpropeller eenheid zijn bevestigd. 
Naar de mening van de piloot waren deze riemen niet 
goed aangetrokken, waardoor de motor bij de aanraking 
van de kooi met de grond voorover kon kantelen. 
Hierdoor kon zijn hand, boven zijn hoofd, door het net in 
aanraking komen met de propeller. Na het ongeval kon 
de leerling moeilijk loskomen van de paramotor, onder 
meer omdat een riem was vastgeknoopt vanwege een 
defecte sluiting. Het vastknopen van een riem kan grote 
gevolgen hebben in het geval van een motorbrand of 
wanneer een vlucht in het water eindigt, vanwege het 
verdrinkingsgevaar door het gewicht van de motor. Onder 
dergelijke omstandigheden is het van groot belang dat de 
bestuurder zichzelf snel kan losmaken. 

Het is in deze fase van de opleiding een taak van de 
instructeur toe te zien op de deugdelijkheid van het 
materiaal en het juiste gebruik ervan. 



16  Onderzoeksraad voor Veiligheid

Voorvallen die  
niet uitgebreid  
zijn onderzocht

Neergestort, Paramotor PAP 125, 
D-MVJV, Leusden, 10 oktober 2018

De instructeur gaf in de ochtend enkele leerlingen 
instructie in het vliegen met een paramotor vanaf een 
terrein nabij Leusden. Eén van de leerlingen zou zijn 
eerste solovlucht gaan maken. Hij was in juni 2018 
begonnen met zijn opleiding en had op zeven 
verschillende dagen, waaronder ook die ochtend, in totaal 
acht uren grondtraining met het betrokken type gevolgd. 
Tijdens de grondtraining leert de leerling het vliegscherm 
onder controle te krijgen, waarna hij in een latere fase van 
de opleiding de motor op zijn rug krijgt en onder meer 
het opstijgen gesimuleerd wordt. De leerling had eerder 
ook een tandemvlucht met een voetstarter gemaakt. De 
instructeur verklaarde dat de leerling op de dag van het 
ongeval liet zien dat hij klaar was voor zijn eerste 
solovlucht, waarna hij hem een uitgebreide briefing gaf 
waarbij hij alle fases van de start, de vlucht en de landing 
doornam. De leerling deed daarna de motor op zijn rug 
en voerde de controles uit voor de start. Op het veld 
stond weinig tot geen wind. Met de motor, die inmiddels 
was warmgedraaid, was die ochtend al eerder gevlogen. 
De leerling was voorzien van communicatieapparatuur 
waarmee hij tijdens de vlucht in tweezijdig contact stond 
met de instructeur op de grond, die hem zo instructies 
kon geven. De leerling steeg vervolgens op. 

De instructeur verklaarde dat de leerling een goede  
start maakte, maar wel vrij vroeg in het harnas ging zitten. 
Op de videoopname die van de start is gemaakt, is 
waarneembaar dat na het gaan zitten de paramotor 
kortstondig daalt en het metalen frame van de kooi bijna 
de grond raakt. De paramotor won echter weer hoogte en 
dreef na enige tijd met de wind mee weg van de 
startplaats. De instructeur gaf de leerling toen de instructie 
om terug richting het veld te sturen, aangezien hij anders 
uit het zicht van de instructeur zou verdwijnen. 

De leerling verklaarde achteraf dat hij hier niet op 
voorbereid was en niet wist hoe hij moest terugkomen naar 
het veld. De vluchtuitvoering zag er tot dat moment 
normaal uit, aldus de instructeur. De leerling maakte ruime 
bochten maar dreef wel verder met de wind mee. De 
instructeur gaf wederom de instructie terug te komen 
richting de startplaats en hield ondertussen de paramotor 
in de gaten. 

De paramotor begon toen met hogere rotatiesnelheid te 
draaien, waarop de instructeur de leerling de opdracht 
gaf zijn “handen hoog” te houden. Dit is een gebruikelijk 
stuurcommando. Daarmee laat de bestuurder de 
stuurorganen los en vliegt het scherm uit zichzelf, 
waardoor het in een stabiele toestand komt, aldus de 
instructeur. Op dat moment verdween de paramotor voor 
de instructeur achter de bomen en stortte naar later bleek 
neer. De leerling verklaarde dat toen hij tegen de wind in 
probeerde te vliegen, zijn scherm teveel in een ‘overtrek’ 
positie raakte en hij toen mogelijk teveel vermogen 
selecteerde en tegelijkertijd teveel aan de stuurlijnen 
(tokkels) trok. De leerling draaide vervolgens circa 180 
graden met zijn lichaam onder zijn scherm, met als gevolg 
dat de lijnen gekruist raakten. De paramotor bevond zich 
toen op een hoogte van circa 200 meter en kwam in een 
spiraalduik terecht en stortte neer. De leerling liep een 
gekneusde long en blessures aan zijn benen op. De 
paramotor raakte beschadigd.

Analyse
De directe oorzaak van het neerstorten van de paramotor 
kon niet met zekerheid worden achterhaald. De leerling is 
in een ‘twist’ geraakt. Hierbij draait de piloot 180 graden 
onder het scherm en hangt hij als het ware achterstevoren 
onder het scherm. Mogelijk heeft de leerling als gevolg 
hiervan te heftig gecorrigeerd; door de twist komen 
de stuurlijnen moeilijker in de neutrale stand terug. Het 
gevolg hiervan kan zijn dat de bocht werd doorgezet 
in plaats van dat de paramotor terugkeerde in een 
horizontale vlucht. Dit resulteerde er in dat de leerling de 
controle over de paramotor verloor en in een spiraalduik 
terechtkwam.
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De leerling verklaarde dat hij niet wist hoe hij tegen de 
wind in terug naar de startplaats moest komen, hoe hij 
moest handelen in noodsituaties en hoe de nood
parachute bediend moest worden. Ondanks dat de 
leerling meerdere dagen grondtraining had gekregen, 
een tandemvlucht had gemaakt en de instructeur ervan 
overtuigd was dat hij gereed was voor zijn eerste 
solovlucht, bleek dat de leerling hier toch onvoldoende 
op was voorbereid. De leerling had een theorieboek over 
paramotorvliegen ontvangen en doorgelezen. Hij had wel 
de elementaire theoretische kennis en grondtraining 
gehad, maar bleek onvoldoende te zijn voorbereid op 
hoe om te gaan met voor hem nieuwe situaties, zoals het 
tegen de wind in terugvliegen naar de startplaats. 
Daarnaast ging de bestuurder tijdens deze eerste 
solostart, evenals in het eerder genoemde ongeval, te 
vroeg zitten. 

Conclusie naar aanleiding van de twee ongevallen
Beide ongevallen gebeurden tijdens de eerste vlucht 
van de betrokken leerlingpiloten. Beiden verklaarden 
dat ze, bij nader inzien, te weinig aandacht aan de 
theorie hadden besteed voordat ze aan hun eerste vlucht 
begonnen. In het ongeval tijdens de start te Hellevoetsluis 
speelde ook onvoldoende vluchtvoorbereiding op de dag 
zelf een rol. 

Net als in andere sectoren van de luchtvaart bestaat ook 
hier geen verplichting tot het afronden van de 
theorieopleiding voordat de eerste solovlucht mag 
worden gemaakt. In het algemeen wordt tijdens de 
praktijklessen ook theoretisch onderricht gegeven, 
waaronder hoe te handelen in noodsituaties.

Daarnaast is het paramotorinstructeurs bekend dat 
leerlingen bij hun eerste solovlucht een sterke neiging 
hebben te vroeg te gaan zitten. Dit deed zich in beide 
gevallen voor en leidde het eerstgenoemde ongeval in. 
Hoewel bekend binnen de sector blijkt dat de aandacht 
die aan deze fase van de start in de opleiding en 
vluchtvoorbereiding wordt besteed, nog onvoldoende  
is om het te vroeg gaan zitten te voorkomen.

In tegenstelling tot in andere sectoren van de luchtvaart is 
tijdens de eerste vlucht van een paramotorvlieger waarbij 
de leerling het luchtvaartuig bestuurt geen instructeur 
aanwezig die fysiek kan ingrijpen. De Raad is dan ook  
van mening dat het van vitaal belang is dat een leerling, 
voorafgaand aan zijn eerste vlucht, gedegen wordt 
geïnformeerd door de instructeur over de meest 
voorkomende beginnersfouten en (nood)situaties waarin 
hij terecht kan komen en hoe hij dan dient te handelen. 
Hier kan mogelijk ook (ten dele) aandacht aan worden 
besteed tijdens een tandemvlucht die voor de eerste 
solovlucht plaatsvindt.

De paramotor na de crash. (Politie, Team Luchtvaarttoezicht) 
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Voorvallen die  
niet uitgebreid  
zijn onderzocht

Bijna-botsing, Diamond DA-40 NG,  
PH-EGM, HOAC DV-20 Katana, PH-MFT,  
boven de Flevopolder, 23 februari 2018 

Een Diamond DA40 vloog onder zichtvliegvoorschriften 
van Texel International Airport naar Lelystad Airport. De 
piloot vloog als enige inzittende langs de Noordzeekust 
en eenmaal ten zuidwesten van het plaatselijk 
luchtverkeersleidingsgebied (CTR) Schiphol vloog hij 
eerst in oostelijke richting. Daarna vloog hij op een 
hoogte van ongeveer 12505 voet in luchtruim klasse G, 
met de zon in de rug, een noordoostelijke koers richting 
het verplichte meldingspunt Bravo van Lelystad Airport. 

Vanuit de richting Dronten, op ongeveer 13506 voet, 
naderde een HOAC DV20 Katana afkomstig van 
Oostwold Airport. De piloot en zijn passagier waren op 
weg naar vliegveld Hilversum en bevonden zich in 
luchtruim klasse G. De route liep langs meldingspunt 
Bravo. Volgens de piloot van de Katana had hij zijn 
passagier gevraagd mee op te letten voor ander verkeer, 
omdat in de nabijheid van Bravo veel verkeer te 
verwachten is. 

Radarinformatie laat zien dat de Katana boven de 
Flevopolder geleidelijk van 1350 voet daalde naar 1250 
voet. Met nog een aantal minuten te vliegen naar punt 
Bravo, kreeg de piloot van de Diamond een geluidswaar
schuwing van zijn Traffic Avoidance System (TAS). Het TAS 
gaf de positie van de Katana aan op het Primary Flight 
Display (PFD). Nadat de piloot de Katana daadwerkelijk in 
zicht kreeg, maakte hij een uitwijkmanoeuvre door te 
dalen. De piloot van de Diamond schatte de onderlinge 
minimale afstand op ongeveer 10 meter. Nadat de 
Diamond was geland op Lelystad Airport moest de piloot 
naar eigen zeggen bijkomen van de schrik. De piloot van 
de Katana verklaarde in eerste instantie dat hij tegen de 
zon inkijkend geen ander toestel had waargenomen. 
Naderhand gaf hij aan dat hij ruim na het passeren van 
Bravo een ander toestel op circa 100 meter afstand had 
gezien. 

De METARweerscondities voor Schiphol (EHAM) waren 
op dat moment CAVOK. Voor vliegveld Deelen (EHDL) 
meldde de METAR meer dan 10 kilometer zicht met 
gebroken bewolking op 22.000 voet veranderend naar 
een gesloten wolkendek op 21.000 voet. De luchtdruk 
was 1022 mbar.

Analyse 
Radarinformatie laat zien dat beide toestellen op 
ongeveer 9 NM ten zuidwesten van Bravo recht op elkaar 
afvlogen. Door de geleidelijke daling van de Katana 
vlogen op dat moment beide vliegtuigen op ongeveer 
1250 voet. Het ‘see-and-avoid’ principe werkte pas in een 
laat stadium, daarbij geholpen door de waarschuwing van 
het Traffic Avoidance System van de Diamond. Juist door 
het goede weer (goed zicht, zonnig) was de effectiviteit 
van strobes en anti-collision lights afgenomen. 

In september 2018 publiceerde de Onderzoeksraad het 
rapport7 van een bijnabotsing nabij Lelystad Airport op  
1 augustus 2015. Ook in dit rapport kwamen de 
beperkingen van ‘see-and-avoid’ naar voren. 

De route van de Katana liep dicht langs meldingspunt 
Bravo maar de bijnabotsing vond ruim voorbij Bravo 
plaats. De piloot van de Katana had zijn passagier 
gevraagd mee op te letten voor ander verkeer, omdat hij 
besefte dat nabij Bravo veel verkeer verwacht kon 
worden. Het vermijden van locaties waar veel ander 
verkeer verwacht kan worden, zoals in de nabijheid van 
een meldingspunt, vermindert het botsingsrisico.

Classificatie:  Ernstig incident
Referentie:  2018015 

Archieffoto van de PH-MFT. (Bron: G. van der Schaaf)

Archieffoto van de PH-EGM. (Bron: H Wadman)

5  Op basis van 1022 hPa was de vlieghoogte 1250 voet ten opzichte van zeeniveau. 
6  Op basis van 1022 hPa was de vlieghoogte 1350 voet ten opzichte van zeeniveau.

7  ‘Near midair collision, near Lelystad Airport’, gepubliceerd op 18 september 
2018. 
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Routes van de PH-EGM en de PH-MFT en de locatie van de bijna-
botsing.

Bijna-botsing, Schweizer SC330, PH-HHB 
en éénmotorig vliegtuig, nabij Dronten,  
11 september 2018 

De Schweizer helikopter hing stil op een hoogte van 1400 
voet nabij Dronten. De piloot van de helikopter verklaarde 
dat een eenmotorig vleugelvliegtuig van achter naar 
voren onder de helikopter doorvloog met een geschat 
hoogteverschil van 15 meter. De identiteit van het 
vliegtuig kon niet worden achterhaald.

Classificatie:  Ernstig incident
Referentie:  2018098 

Runway excursion, A-211 Aquila, 
G-GAEC, Breda International Airport,  
5 oktober 2018

Het toestel voerde een lokale vlucht uit vanaf Breda 
International Airport onder zichtvliegvoorschriften (VFR). 
Aan boord bevonden zich de gezagvoerder en een 
passagier. Na een vlucht van circa 40 minuten maakte de 
piloot een landing op baan 25 die werd gevolgd door een 
(geplande) doorstart. De piloot verklaarde dat de 
volgende nadering voor de geplande ‘full stop’ landing 
zonder bijzonderheden verliep, totdat tijdens het 
afvangen het hoofdlandingsgestel de baan raakte en het 
toestel enkele keren stuiterde. Het neuswiel kwam na de 
derde stuiter als eerste op de baan en brak af. Het 
vliegtuig kwam vervolgens ten zuiden van de baan in het 
gras tot stilstand. Beide inzittenden bleven ongedeerd. 
De propeller raakte zwaar beschadigd. Er stond 
nagenoeg geen wind tijdens de landing. Er was geen 
bewolking en het zicht bedroeg meer dan 10 kilometer.

De piloot verklaarde dat het toestel stuiterde tijdens de 
landing omdat het afvangen met een te hoge 
daalsnelheid gebeurde. Desondanks koos hij ervoor de 
landing door te zetten in plaats van een doorstart 
temaken. De Raad benadrukt dat een piloot er tijdens de 
landing altijd op voorbereid dient te zijn een doorstart uit 
te voeren, voor het geval de landing door 
omstandigheden niet meer veilig kan worden voortgezet.

De piloot was in het bezit van een ATPL met onder meer 
de bevoegdverklaring SEP(land) en had een ruime 
vliegervaring. Op het betrokken vliegtuigtype had hij 9 
uur ervaring.

Het toestel na de runway excursion. (Foto: Breda International Airport)

Classificatie:  Ongeval
Referentie:  2018106 
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Drie vragen 
over de 
Onderzoeksraad 
voor Veiligheid

Wat doet de 
Onderzoeksraad voor 
Veiligheid?
Veilig wonen, veilig werken, 
veiligheid. Het klinkt vanzelfsprekend, 
maar veiligheid valt niet te 
garanderen. Ondanks alle kennis 
en technologie vinden ernstige 
voorvallen en soms rampen plaats. 
Door onderzoek te doen en daaruit 
lessen te trekken, kan de veiligheid 
verbeterd worden. In Nederland 
onderzoekt de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid voorvallen, 
veiligheidsvraagstukken en onveilige 
situaties die geleidelijk ontstaan. 
Op basis van het onderzoek doet de 
Raad aanbevelingen om de veiligheid 
te verbeteren.

 
 
Wat is de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid? 
 
De Onderzoeksraad voor Veiligheid 
is een zelfstandig bestuursorgaan. 
De Raad is onafhankelijk van de 
Nederlandse overheid en andere 
partijen en besluit zelf welke 
voorvallen en onderwerpen 
onderzocht worden. 

De Onderzoeksraad is bevoegd om 
onderzoek te doen op nagenoeg 
alle terreinen. Naast voorvallen 
in de luchtvaart, op het spoor, in 
de scheepvaart en in de (petro)
chemische industrie onderzoekt 
de Raad bijvoorbeeld ook 
voorvallen in de bouwsector en 
de gezondheidszorg of militaire 
voorvallen bij Defensie.

 

Wie werken er bij de 
Onderzoeksraad voor 
Veiligheid?
De Onderzoeksraad bestaat uit drie
permanente raadsleden. De voorzitter 
is mr. Tjibbe Joustra. De raadsleden 
zijn het gezicht van de Onderzoeksraad 
naar de samenleving. Zij hebben brede 
kennis van veiligheidsvraagstukken.
Daarnaast beschikken zij over ruime 
bestuurlijke en maatschappelijke 
ervaring in verschillende functies. Het 
bureau van de Onderzoeksraad telt 
circa zeventig medewerkers, waarvan 
tweederde onderzoekers.

Kijk voor meer informatie op
www.onderzoeksraad.nl

http://www.onderzoeksraad.nl

