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Voorwoord 

 

Ter afronding van de bacheloropleiding is door het Polytechnic College (PTC) het uitvoeren van  

de bachelorafstudeeropdracht voorgeschreven. Op basis daarvan  heb ik besloten om voor het be-

drijf Consulting Partners nv een ontwerp te maken voor de uitbreiding van de verlichtingsinstal-

latie van de parallelle 'Taxiway'van de Johan Adolf Pengel International Airport, conform de 

standaarden en voorwaarden van het ICAO-reglement, annex 14.  

Mijn afstudeerverslag draagt daarom de titel: “Ontwerp voor uitbreiding van de verlichtingsin-

stallatie van de parallelle taxibaan van de "Johan Adolf Pengel International Airport". 

 

Consulting Partners nv (CP), is het bedrijf waar ik werkzaam ben geweest van augustus 2009 tot 

november 2013. Ik werkte op de afdeling die belast is met het maken van elektrotechnische ont-

werpen en met de voorbereiding van projecten. Het doel van deze afdeling is om duurzame in-

stallaties te ontwerpen voor de opdrachtgever, conform de normen en standaarden die gelden 

voor elektrische installaties. Ook houdt de afdeling zich bezig met de supervisie op de lopende 

projecten. 

 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar een ieder die op welke wijze dan ook een bijdrage 

heeft geleverd aan de totstandkoming van dit afstudeerverslag, in het bijzonder de begeleiders,de 

heer J. Smeets en mevrouw H. Long Him Nam, voor de begeleiding die ik van hen heb gekregen. 

Ook gaat een speciaal woord van dank naar de heer A. Sadjoeri, de heer O. A. Dos Ramos en de 

heer R. Oldenstam voor hun bijzondere ondersteuning bij het schrijven van het technische deel 

van dit afstudeerverslag. 

 

Paramaribo, 26 maart 2014 

J. Gulraj  

 

  

  



 

Samenvatting 

De "Johan Adolf Pengel International Airport", ook wel bekend in Suriname als Paramaribo-

Zanderij internationale luchthaven, is een luchthaven gelegen in het centrum van Zanderij, 

ongeveer 45 km ten zuiden van Paramaribo. Het is Suriname's belangrijkste internationale 

toegangspoort voor het luchtverkeer en wordt beheerd door Airport Management Ltd./N.V. 

Luchthavenbeheer.  

De 'Runway' en de 'Taxiway' zijn de twee "hoofdwegen" van een luchthaven, waarop het vlieg-

verkeer plaatsvindt. De 'Runway' van de “Johan Adolf Pengel International Airport”, welke 

tevens wordt gebruikt als 'Taxiway', heeft een totale lengte van ongeveer 3400 meter en een 

breedte van 50 meter. Aan de oostzijde van de 'Runway' bevindt zich een 'Turning Loop', aange-

zien de 'Runway' ook als 'Taxiway' fungeert. Vanwege het menselijk tekortschieten dat kan 

plaatsvinden bij het laten opstijgen of landen van een vliegtuig, maar ook vanwege de toenemen-

de vluchten is de N.V. Luchthavenbeheer van plan om in de nabije toekomst een 'Taxiway' paral-

lel aan de 'Runway' aan te leggen, welke begint vanaf de 'Turning Loop' en uiteindelijk aansluit 

op het platform.Daarom luidt de probleemstelling van dit onderzoek ook als volgt: "Hoe moet de 

verlichtingsinstallatie voor de parallelle 'Taxiway' van de “Johan Adolf Pengel International 

Airport” worden uitgebreid (ontworpen) en aan welke condities dient de installatie te voldoen?"  

Er is een literatuurstudie verricht om te komen tot het uiteindelijke ontwerp van de verlichtings-

installatie voor de parallelle „Taxiway‟. Hierbij zijn de reglementen van het 'International Civil 

Aviation Organization', de zogenoemde ICAO-reglementen met name annex 14 'Visual Aids', 

bestudeerd en de meest belangrijke voorwaarden zijn samengevat in hoofdstuk 4. In de annex 14 

'Visual Aids' zijn de verschillende typen en technische details van de 'Taxiway' verlichtingsarma-

turen uitvoerig beschreven. Verder is ook het projectdossier van Consulting Partners nv, betref-

fende het project: “Grote renovatie van de vliegveldverlichtingsinstallatie” (2011) bestudeerd. 

Met behulp van de ICAO-reglementen en het projectdossier van Consulting Partners nv zijn de 

technische tekeningen vervaardigd en is een projectraming opgesteld. De totale uitvoeringskos-

ten van het onderhavige project zijn geraamd op euro 1,948,555.00.  

De parallelle 'Taxiway' zal een totale lengte van 2610 meter en een breedte van 44 meter hebben, 

met aan weerszijden 'Taxiway Shoulders' van 10,5 meter. De parallelle 'Taxiway' ligt aan de 

noordzijde van de 'Runway' en is 132 meter van de rand van de 'Runway' verwijderd. De aan-

sluiting van de parallelle 'Taxiway' vindt plaats op de 'Turning Loop' en op de APRON. 

Aangezien de 'Johan Adolf Pengel International Airport' een catogorie I 'Approach Lighting 



 

System' heeft dient de parallelle 'Taxiway' minimaal te worden voorzien van 'Taxiway Edge 

Lights' en 'Runway Guard Lights'. De 'Taxiway Edge Lights' worden aan de rand van de 'Taxi-

way' geïnstalleerd en stralen blauw licht uit. De 'Runway Guard Lights' zijn toegepast op de di-

verse kruisingen van de 'Runway' met de 'Taxiway' om aan te duiden dat een actieve 'Runway' 

wordt genaderd.  

Verder worden langs de parallelle 'Taxiway' waarschuwings- en informatieinstructieborden aan-

gebracht. Voor het bepalen van de afmetingen van de instructieborden is de 'Aerodrome Referen-

ce Code' van eminent belang. De 'Aerodrome Reference Code' van de Johan Adolf Pengel Inter-

national Airport is 4E, hetgeen inhoudt dat de 'Aeroplane Reference Field Length' meer dan 1800 

meter is en valt onder de 'Letter Code' E. 

Uit het onderzoek zijn verschillende conclusies getrokken. In de ICAO-reglementen zijn de 

voorwaarden en eisen aangegeven, waaraan een verlichtingsinstallatie van de parallelle 'Taxiway' 

dient te voldoen.Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken. Verder dienen alle 'Taxiway 

Edge Lights', ongeacht hun afstand van de energiebron, dezelfde lichtsterkte te hebben. 

Aangezien de afstanden die overbrugd moeten worden ettelijke kilometers bedragen en er door 

toepassing van spanningsbronnen, spanningsverliezen zullen optreden in de ringleiding die van 

invloed kunnen zijn voor de 'Taxiway Edge Lights', is het niet rendabel om gebruik te maken van 

deze bronnen. Daarom is er voor dit ontwerp gekozen voor de 'Micro Constant Current Regula-

tor' (MCR
3
) in combinatie met seriestroomtransformatoren. De seriestroomtransformatoren zor-

gen voor een galvanische scheiding in de ringleiding. Hiermee wordt bedoeld dat bij het defect 

raken van 'Taxiway Edge Lights', de overige verlichtingsarmaturen normaal in bedrijf zullen 

zijn. De bedrijfszekerheid van de verlichtingsinstallatie is gegarandeerd. Indien een seriestroom-

transformator defect raakt in de ringleiding zullen alle verlichtingsarmaturen uit bedrijf gaan, 

aangezien hetstroomcircuit nu onderbroken is. De 'Taxiway Edge Lights' voor de parallelle 'Taxi-

way' moeten na 17½ jaar worden vervangen. 

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek zijn verschillende adviezen gepresenteerd. Om 

effectief te kunnen handelen, wanneer een 'Taxiway Edge Lights' per ongeluk wordt aangereden 

tijdens de reguliere onderhoudswerkzaamheden, is het raadzaam om van de vorengenoemde ver-

lichtingsarmatuur reserve in voorraad te hebben. De 'Taxiway Edge Lights' dienen bij een 

stroomonderbreking binnen vijftien seconden wederom in bedrijf te zijn. Om te voldoen aan deze 

voorwaarde zijn twee (2) stuks generatoren reeds opgenomen in de huidige verlichtingsinstallatie 

en die starten automatisch op bij een stroomonderbreking. Het kan voorkomen dat de generato-

ren vanwege diverse omstandigheden niet binnen de ingestelde tijd kunnen opstarten (bijvoor-

beeld: tijdens onderhoudswerkzaamheden is per ongeluk de noodstopschakelaar ingeschakeld). 



 

Daarom wordt er aanbevolen om voor de parallelle 'Taxiway', een 'Uninteruptable Power Supply' 

op te nemen in de elektrische installatie. Hierdoor treedt er geen onderbreking op in de elektrici-

teitsvoorziening van de verlichtingsinstallatie. 

 



 

Summary 

The “Johan Adolf Pengel International Airport”, also known in Suriname as Paramaribo-Zanderij 

International Airport, is an airport located in the center of Zanderij, about 45 km South of 

Paramaribo. It is Suriname's main international Gateway for air travel and is operated by Airport 

Management Ltd. / 'NV Luchthavenbeheer'. 

The Runway and Taxiway are the two "main roads" of an Airport, where the traffic occurs. The 

Runway of the “Johan Adolf Pengel International Airport”, which is also used as the Taxiway, 

has a total length of about 3400 meters and a width of 50 meters. At the end of the Runway there 

is a 'Turning Loop', since the Runway also acts as a Taxiway. Because of human failures that can 

occur when taking off or landing an airplane and also because of the increasing flights, 'NV 

Luchthavenbeheer' plans to build a Taxiway in the near future. This Taxiway will be built 

parallel to the Runway and will start from the 'Turning Loop' and will be connecting with the 

platform. Therefore, the problem of this research also states: "Designing the lighting systems for 

the parallel Taxiway of the “Johan Adolf Pengel International Airport”. 

There is a literature review conducted to design and create the final drawings of the lighting 

installation for the parallel 'Taxiway'. Hereby the rules of the International Civil Aviation 

Organization, "the so-called ICAO-regulations", in particular annex 14 'Visual Aids', are studied 

and the most important rules are summarized in chapter 4. In the annex 14 'Visual Aids', the 

different types and technical details of the 'Taxiway' lights are given in details. Furthermore, the 

project file of Consulting Partners nv, concerning the project: "Great renovation of the airfield 

lighting system" (2011) is studied. 

From the literature study of the fore mentioned books and documents, the technical drawings of 

the lighting installation and a project estimate are produced. The overall implementation cost of 

this project is estimated at euro 1,948,555.00. 

The parallel Taxiway will have a total length of 2610 meter and a width of 44 meter. On both 

Sides of the parallel Taxiway, there are 'Taxiway Shoulders' located with a width of 10.5 meter. 

The parallel Taxiway is located on the North Side of Runway and about 132 meters from the 

Edge of the Runway. The parallel Taxiway makes a connection with the 'Turning Loop' and the 

APRON. Since the “Johan Adolf Pengel International Airport” has a category I 'Approach 

Lighting System', the parallel Taxiway must be provided with at least 'Taxiway Edge Lights' and 

'Runway Guard Lights'. The 'Taxiway Edge Lights' will be installed at the Edge of the Taxiway 

and emit blue Light. The 'Runway Guard Lights' are applied to the Intersections of the Runway 



 

with the Taxiway, to indicate the approaching Aircraft that an active Runway is ahead.  

Furthermore, Warning and Information Signs are installed along the parallel Taxiway. To 

determine the size of the Signs, it is important to know the 'Aerodrome Reference Code' of the 

airport. The 'Aerodrome Reference Code' of the “Johan Adolf Pengel International Airport” is 

4E, which means that the 'Aeroplane Reference Field Length' is more than 1800 meters and falls 

under the "Letter Code" E.  

From the research and from the design different conclusion are concluded. In the ICAO-

regulations, the conditions and requirements are given on which the lighting system of parallel 

Taxiway must meet. These conditions cannot be waived. All 'Taxiway Edge Lights', regardless 

of their distance from the power source, have to shine the same light intensity. The 'Taxiway 

Edge Lights' are in kilometer from the power source. Using voltage sources as the power source 

of the lighting system will create voltage drop in the cable which may affect the light intensity of 

the far located 'Taxiway Edge Lights'. Therefore it‟s not reliable to use this kind of power 

sources. For the design of the lighting installation for the parallel 'Taxiway', the 'Micro Constant 

Current Regulator' is used as power source. The 'Micro Constant Current Regulator' is installed 

in combination with series current transformers.The serie current transformer provides galvanic 

isolation in the loop. This means that when there is a failure of a 'Taxiway Edge Light', the other 

lighting fixtures will normally be in operation. The reliability of the lighting system is 

guaranteed.When a serie current transformer in the loop fails to work, all the lighting fixtures in 

the loop is interrupted. The 'Taxiway Edge Lights' for parallel Taxiway should be replaced after 

17½ years. 

 

On the basis of the results of the study various recommendation are presented. There must 

always be spare 'Taxiway Edge Lights' and spare parts of the lighting fixture in stock. After a 

power failure the 'Taxiway Edge Lights' must be in operation within 15 seconds. To meet this 

requirement, two (2) generators are already installed in the current lighting system. It is 

recommended to install an "Uninterruptable Power Supply' for the electrical installation of the 

parallel Taxiway, because there will always be a time when the generators will not start due to 

human failure. 
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1 Inleiding 

De "Johan Adolf Pengel International Airport", ook wel bekend in Suriname als Paramaribo-

Zanderij Internationale luchthaven, is een luchthaven gelegen in het centrum van Zanderij, onge-

veer 45 km ten zuiden van Paramaribo. Het is Suriname's belangrijkste internationale toegangs-

poort, voor het luchtverkeer en wordt beheerd door Airport Management Ltd./N.V. Luchthaven-

beheer.  

 

De 'Runway'en de 'Taxiway' zijn de twee "hoofdwegen" van een luchthaven, waarop het laten 

opstijgen of het laten landen van een vliegtuig plaatsvindt. De 'Runway' is het verharde traject en 

is normaliter voorzien van markeringen en midden aanduiding. Deze baan wordt gebruikt voor 

het opstijgen en landen van de vliegtuigen en heeft een totale lengte van ongeveer 3400 meter 

met een breedte van 50 meter. De landingsbaan is aan weerszijden voorzien van 'Runway Strips', 

elk  met een breedte van 7,5 meter. Een 'Runway Strip' is het opgeschoonde grasgebied rondom 

de verharde baan en wordt vrijgehouden van obstakels of begroeiingen die schade kunnen aan-

richten aan een vliegtuig dat zich op de baan bevindt.  

De 'Taxiway' is een weg op een vliegveld waarop vliegtuigen kunnen taxiën
1
, meestal tussen 

start- of landingsbaan en het platform. De 'Runway' van de  Johan Adolf Pengel Internationaal 

Luchthaven functioneert ook als taxibaan, waardoor het niet mogelijk is om meerdere vliegtui-

gen te laten opstijgen of te laten landen, wanneer de 'Runway' reeds in gebruik is. De kans op on-

gelukken is groter door menselijk tekortschieten, wanneer de 'Runway' ook wordt gebruikt als 

'Taxiway'. Vanwege het menselijk tekortschieten dat kanplaatsvinden bij het laten opstijgen of 

landen van een vliegtuig, maar ook vanwege de toenemende vluchten is de N.V. Luchthavenbe-

heer van plan om in de nabije toekomst, een 'Taxiway' parallel aan de 'Runway' aan te leggen, 

welke begint vanaf de 'Turning Loop' bij baan 29 en uiteindelijk aansluit op het platform
2
.  

 

De verlichtingsinstallatievoor de parallelle 'Taxiway' dient te voldoen aan de reglementen van de 

ICAO
3
, annex 14 'Visual Aids'. De belangrijke voorschriften zijn: (1) de verlichtingsarmaturen 

aan weerszijden van de taxibaan, (2) de nodige elektrotechnische stopborden, (3) waarschu-

wings- en informatie-instructieborden.  

                                                 
1De benaming voor het "rijden" van vliegtuigen over de grond, waarbij zij zichzelf voortbewegen (zonder voortge-

trokken te worden door een ander voertuig).  

2 Parkeerplaats voor vliegtuigen.  

3International Civil Aviation Organization, is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties, die als doel 

heeft de principes en standaarden voor de internationale luchtvaart op te stellen ter verbetering van het luchtverkeer. 
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Resumerend kan gesteld worden dat de bovengenoemde voorzieningen dienen te zorgen voor de 

goede begeleiding van vliegtuigen, die zich op de taxibaan bevinden.Eerdergenoemde verlich-

tingsinstallaties dienen volgens een bepaald concept te worden ontworpen en te worden geïm-

plementeerd. Dit concept is omschreven in de ICAO annex 14.  

De opdracht was het ontwerpen van een uitbreidingsplan of het opnieuw ontwerpen van de be-

staande verlichtinginstallaties van de taxibaan.  

 

Tijdens dit onderzoek is het besturingssysteem van de verschillende verlichtinginstallaties niet in 

details uitgewerkt, maar is er een globale weergave van het systeem uitgewerkt. Verder is ook de 

'Instrument Landing System' (ILS) globaal beschreven, aangezien dit deel van de algehele vlieg-

veldverlichtingsinstallatie noodzakelijk is voor de 'Runway' en niet voor de 'Taxiway'.  

Het doel van dit onderzoek is een ontwerp voor de uitbreiding van de verlichtingsinstallaties 

voor de parallelle taxibaan van de "Johan Adolf Pengel International Airport" conform de stan-

daarden en voorwaarden van de ICAO-reglementen. 

De probleemstelling van dit onderzoek uitgaande van de genoemde doelstelling is: "Hoe moet de 

verlichtingsinstallatie voor de parallelle 'Taxiway' van de "Johan Adolf Pengel International 

Airport" worden uitgebreid (ontworpen) en aan welke condities dient de installatie te voldoen?"  

Voorts vloeien de volgende subvragen uit deze probleemstelling voort:  

1. Hoe worden de kilometerslange kabels beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting en 

hoe wordt ervoor gezorgd dat het spanningsverlies niet groot wordt?  

2. Welk typen verlichtingsarmaturenzijn voorgeschreven voor de 'Taxiway' in de ICAO-

reglementen?  

3. Hoe worden de verschillende verlichtingsinstallatiesaangesloten op het elektriciteitsnet?  

De kern van dit verslag bestaat uit vier hoofdstukken. 

In hoofdstuk 2 wordt de vliegveldverlichtingsinstallatie voor een luchthaven in het algemeen be-

schouwd. In dit hoofdstuk wordt onder andere ingegaan op de doeleinden van de  'Runway' en de 

'Taxiway'. Ook de noodzakelijke indicatoren komen in dit hoofdstuk aan de orde. Vervolgens 

wordt in hoofdstuk 3 de huidige verlichtingsinstallatie van de Johan Adolf Pengel International 

Airport" en het besturingssysteem van de verlichtingsinstallatie beschreven. Ten slotte wordt in 

hoofdstuk 4 het ontwerp van de verlichtingsinstallatie voor de parallelle 'Taxiway' besproken en 

uitgewerkt. Bovendien wordt in dit hoofdstuk ook de reden aangehaald, waarom de keuze is ge-

vallen op ABD- producten.  
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De nodige informatie voor dit afstudeerverslag is gehaald uit de volgende bronnen: 

1. Het ICAO- reglement, annex 14 'Visual Aids'. 

2. Projectdossier Consulting Partners nv, betreffende de grote renovatie van de vlieg-

veldverlichtingsinstallatie in 2011. 

3. Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties NEN 1010 d.d. oktober 2007 

door het Nederlandse Normalisatie Instituut. 
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2 Algemene beschouwing vliegveldverlichting 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende typen verlichtingsarmaturen die zijn voor-

geschreven in de ICAO-reglementen voor de 'Runway' en de 'Taxiway'. In paragraaf 2.1 worden 

de verschillende typen verlichtingsarmaturen voor een 'Runway' beschreven, en in paragraaf 2.2 

de verlichtingsarmaturen voor een'Taxiway'. Vervolgens komen in paragraaf 2.3 de verschillende 

noodzakelijke indicatoren voor een luchthaven aan de orde. Ten slotte worden in paragraaf 2.4 

de verschillende categorieën luchthavens toegelicht. 

De nodige informaties voor dit hoofdstuk zijn gehaald uit de volgende bronnen: 

- Het ICAO-reglement, annex 14 'Visual Aids'. 

- Projectdossier Consulting Partners N.V., betreffende de grote renovatie van de vlieg-

veldverlichtingsinstallatie in 2011. 

- Kazda A. en R. E. Caves (Second Edition 2007). Airport Design and Operation, 

Uitgeverij: The United Kingdom. 

 

2.1 De 'Runway' 

De 'Runway' is een egaal landingsgebied of in de  meeste gevallen een geasfalteerd gebied op 

een luchthaven, dat door vliegtui-gen wordt gebruikt voor het opstijgen, het landen of om op te  

taxiën. Op de luchthaven is er overdag voldoende licht aanwezig van de zon, waardoor kunstma-

tige verlichting doorgaans niet nodig is.  

De piloten dienen vanuit de cockpit de belangrijke gebieden van de luchthaven te kunnen iden-

tificeren, tijdens slechte weersomstandigheden en ook in de avonduren. Daarom is het belangrijk 

om middels verlichtingsarmaturen de'Runway' zichtbaar te maken. Conform de ICAO-reglemen-

ten dient de 'Runway'voorzien te zijn van de volgende verlichtingsinstallaties: 

1. 'Approach Lighting System' 

2. 'Runway Threshold Lights' 

3. 'Runway Edge Lights' 

4. 'Precision Approach Path Indicator' 

5. 'Runway End Lights'. 

 

Ad. 1 'Approach Lighting System' 

De 'Approach Lighting System' (de aanvliegrouteverlichting) wordt aan de landingszijde van de 

'Runway' geïnstalleerd en dient voor de begeleiding van de vliegtuigen in de aanvliegzone naar 

de 'Runway', maar ook voor de aanduiding van de 'Runway'. De aanvliegrouteverlichting bestaat 
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uit rijen van 'omnidirectionele' verlichtingsarmaturen. In hoofdstuk 4 wordt de aanvliegroutever-

lichting nader uitgewerkt. 

 

Ad. 2 'Runway Threshold Lights' 

De 'Runway Threshold Lights' (drempelverlichting)straalt groene lichtstralen uit en duidt de rand 

van de 'Runway'aan voor het naderende vliegtuig. De drempelverlichting wordt symmetrisch 

verdeeld aan de rand van de 'Runway' met als referentiepunt de middellijn.  

 

Ad. 3 'Runway Edge Lights' 

De 'Runway Edge Lights' ('Runway'randverlichting)definiëert de rand en de richting van de 

'Runway' voor de piloten in de avonduren en tijdens slechte weersomstandigheden, wanneer de 

'Runway' slecht of helemaal niet zichtbaar is. De verlichtingsarmaturen worden aan de rand van 

de 'Runway' gemonteerd en wel in twee parallelle rijen die elk op gelijke afstand gelegen zijn 

t.o.v. de middellijn. Verder hebben de verlichtingsarmaturen in de rijen een onderlinge afstand 

van 60 meter voor een 'Instrument Runway' en 100 meter voor een 'Non-Instrument Runway'. De 

randverlichting bestaat uit geel/wit en wit/wit verlichtingsarmaturen en die worden op breekbare 

voetstukken gemonteerd op de 'Runway'. Op intersecties van de 'Runway' met de 'Taxiway', wor-

den inbouwverlichtingsarmaturen toegepast, daar de mogelijkheid bestaat dat een vliegtuig over 

de armatuur kan taxiën. 

 

Ad. 4 'Precision Approach Path Indicator' 

De 'Precision Approach Path Indicator' (precisie nadering pad indicator) zorgt voor een nauw-

keurige nadering van een vliegtuig naar de 'Runway'. Normaal moeten de 'Precision Approach 

Path Indicator' (PAPIs) aan de linkerzijde van de 'Runway'worden geïnstalleerd, maar het is ook 

toegestaan om de PAPIs aan weerszijdenvan de 'Runway'te installeren. De PAPIs worden in 

groepen van vier (4) lichtunits geïnstalleerd en geven onder een bepaalde hoek rode en witte 

lichtsignalen (zie figuur 1). 



Elektrotechniek-Energie   Ontwerp voor uitbreiding vliegveldverlichtingsinstallatie JAPI -Airport    
19 

 

Figuur 2  'Precision Approach Path Indicator' 

 

Ad. 5 'Runway End Lights' 

De 'Runway End Lights' (baaneindeverlichting) straalt rode lichtstralen uit en duidt het einde van 

de 'Runway' aan voor de vliegtuigen. De baaneindeverlichting wordt evenals de drempelverlich-

ting, symmetrisch verdeeld aan het uiteinde van de 'Runway'. 

 

2.2 De 'Taxiway' 

De 'Taxiway' wordt gebruikt voor het taxiën van vliegtuigen op een luchthaven en wordt in het 

midden voorzien van een gele streep, welke een vliegtuig dient te volgen. De 'Taxiway' dient 

evenals de 'Runway' voorzien te zijn van verlichtingsarmatuur, namelijk: de 'Taxiway Edge 

Lighting' (taxibaanrandverlichting). 

De 'Taxiway' randverlichting dient voor de begeleiding van taxiënde vliegtuigen en straalt in 

tegenstelling tot de 'Runway' randverlichting blauw licht uit. Deze armaturen worden aan weers-

zijden van de „Taxiway' en aan de rand van de APRON
4
 geïnstalleerd.  

 

2.3 Noodzakelijke indicatoren 

Op luchthavens is het noodzakelijk om niet alleen voorzieningen te treffen voor de visuele infor-

matie van de 'Runway' en 'Taxiway', maar er zijn ook andere indicatoren nodig. Deze indicatoren 

zijn: 

1. 'Wind Direction Indicators' 

2. 'Aerodrome Beacon' 

3. 'Obstruction Lights' 

4. 'Mandatory &Information Signs' 

                                                 
4Parkeerhaven voor vliegtuigen, waar onder andere het onderhoud van vliegtuigen plaatsvindt.  
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5. 'Instrument Landing System' 

6. APRON. 

 

Ad. 1 'Wind Direction Indicators' 

'Wind Direction Indicators'(windzakken) worden toegepast om de richting van de wind, maar 

ook een globale indicatie van de windsterkte in die buurt aan te duiden. Een luchthaven dient 

minimaal van één (1)windzak te zijn voorzien en deze windzak wordt meestal geplaatst op een 

locatie waar die zichtbaar is vanuit de cockpit van een vliegtuig. De windzak moet minimaal een 

lengte van 3,6 meter en een diameter van 0,9 meter hebben. Afhankelijk van de locatie wordt de 

kleur van de windzak bepaald om een goede zichtbaarheid van de windzak te verzekeren. Ook 

wordt om voldoende opmerkelijkheid van de windzak te garanderen, de windzak voorzien van 

twee kleuren. Deze kleuren kunnen zijn: oranje en wit, rood en wit of zwart en wit die gerang-

schikt zijn in vijf wisselende ringen, waarvan de eerste en laatste de donkere kleuren zijn (zie 

figuur 2).  

 

Figuur 3  'Wind Direction Indicator' 
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Ad. 2 'Aerodrome Beacon' 

Door de 'Aerodrome Beacon' (vliegveldwaarschuwingssignaal) wordt een luchthaven door de 

piloten herkend, vanuit een vliegtuig. Het vliegveldwaarschuwingssignaal wordt gebruikt in de 

nachtelijke uren en wel om de volgende redenen: 

a) De navigatie van een vliegtuig gebeurt hoofdzakelijk door visuele hulpmiddelen; 

b) De aanwezigheid van verminderde visuele zichtbaarheid van de 'Runway' komt vaker 

voor. 

c) Het is moeilijk om de locatie en/of de aanwezigheid van de luchthaven te bepalen door de 

aanwezigheid van de nabijgelegen lichtbronnen of open terreinen. 

 

Verder wordt de locatie van het waarschuwingssignaal daar gekozen waar er geen objecten aan-

wezig zijn, die de lichtstralen kunnen belemmeren, maar bovendien niet de piloot tijdelijk ver-

blinden tijdens de landing. Het waarschuwingssignaal is onder alle hoeken zichtbaar en heeft een 

verticale elevatiehoek van niet meer dan 1
0
. 

Deze verlichtingsarmatuur is ontworpen om een nauwe horizontale en verticale lichtstraal van 

een hoge intensiteit uit te stralen en tevens roteert om zijn verticale as. De lichtflitsen zijn ge-

rangschikt in wit-groene volgorde voor de landluchthavens en wit-gele volgorde voor de lan-

dingsgebieden op water. Voor de militaire luchthavens wordt gebruikgemaakt van een witte 

dubbele flits gevolgd door een lange groene lichtstraal (zie figuur 3).  

 

Figuur 4  'Aerodrome Beacon' 

 

Ad. 3 'Obstruction Lights' 

Alle bouwwerken rondom de 'Runway' dienen voorzien te zijn van een 'Obstruction Light' (ob-

structielicht). Het obstructielicht dient rood licht uit te stralen en mag voortdurend aanblijven of 

knipperen (zie figuur 4). Een obstructielicht duidt bijvoorbeeld een hoog gebouw aan dat even-

tueel een gevaar zal kunnen vormen voor een vliegtuig. 
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Figuur 5  Opstelling 'Obstruction Light' 

 

Ad. 4 'Mandatory & Information Signs' 

De 'Mandatory Signs' (waarschuwingsinstructieborden) worden gebruikt om delen van de 'Run-

way' en de 'Taxiway' aan te duiden, die zonder toestemming van de luchtverkeersleiders niet mo-

gen worden betreden. De waarschuwingsinstructieborden bestaan uit: stopborden, geen „toe-

gangs‟-tekens, tekens die het kruispunt tussen 'Runway' en 'Taxiway' aangeven. Deze borden 

hebben een rode achtergrond en een wit opschrift (zie figuur 5). 

De 'Information Signs' (informatieinstructieborden)geven de exacte locatie en bestemming aan in 

zones waar er grondverkeer van vliegtuigen is. Deze borden hebben een gele achtergrond met 

een zwart opschrift ofwel een zwarte achtergrond met een geel opschrift (zie figuur 6). 

 

Figuur 6  'Mandatory Sign'   Figuur 7  'Information Sign' 

 

Zowel de waarschuwings- als de informatie-instructieborden worden geconstrueerd van kunst-

stofplaten die 'UV-Resistant' zijn. Er wordt gekozen voor dit materiaal, omdat beïnvloeding door 

radarsignalen wordt geminimaliseerd. De borden zijn onderhoudsvrij en hebben een lange 

levensduur. Conform de ICAO-reglementen moeten de borden intern worden voorzien van hori-

zontale fluorescentielampen (twee of drie armaturen afhankelijk van de grootte) om te zorgen dat 

de borden ook in de avonduren zichtbaar zijn. De borden worden evenals de vliegveldverlich-

tingsarmaturen ook voorzien van breekbare voetstukken, opdat wordt voldaan aan de ICAO-re-

glementen. 

 

Ad. 5 'Instrument Landing System' 

Luchthavens waarvan de 'Runways'zijn voorzien van een 'Instrument Landing System' (ILS) 

bieden vliegtuigen precisiebegeleiding naar de landingsbaan. De ILS wordt gevormd door een 
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'Localiser' en een 'Glide Slope'. Het werkingsprincipe van de ILS is als volgt: door de ILS wor-

den twee (2) radiosignalenverzonden om de piloten te voorzien van horizontale en verticale be-

geleiding tijdens de landing. De 'Localiser'(LOC) zorgt voor de Azimut- begeleiding, terwijl 

de'Glide Slope'(GS) de verticale afdalingshoek definieert. De LOC- antennes worden aan het 

einde van de baan geplaatst en zenden twee smalle kruisende signalen, één iets naar rechts van 

de 'Runway' middellijn en de andere iets naar links. Het kruispunt van deze signalen bepaalt de 

uiteindelijke 'Localiser' balk (zie figuur 7). De 'Boardcomputer' die aanwezig is in het vliegtuig 

stuurt het vliegtuig naar de middellijn van de 'Runway' aan de hand van de 'Localiser' balk. De 

'Glide Slope' wordt in tegenstelling tot de 'Localiser' aan de 'Touch-down' zijde van de 'Runway' 

geplaatst en zendt twee smalle signalen, één iets onder het gewenste verticale profiel en het an-

dere enigszins boven. Hetsnijpunt van deze twee (2) signalen bepaalt de uiteindelijke 'Glide 

Slope' balk (ongeveer 3
0
boven maaiveld). Het vliegtuig wordt ook in deze richting ('Glide Slope' 

balk)gestuurd (zie figuur 8). 

 

Figuur 8  Weergave signalen 'Localizer'  Figuur 9  Weergave signalen 'Glide Slope' 

 

Ad. 6 APRON 

De APRON is een parkeerplaats voor vliegtuigen en wordt gebruikt voor het laten in- en uit-

stappen van passagiers, het in- en uitladen van vracht en mails, maar ook voor het plegen van 

onderhoud aan een vliegtuig zonder enige stagnatie te creëren in het vliegverkeer. De APRON 

dient evenals de overige onderdelen van de luchthaven ook te worden voorzien van verlich-

tingsarmaturen, die niet zorgen voor de visuele begeleiding van de vliegtuigen, maar gewoon 

voor de verlichting van de APRON (het terrein).Door de grote oppervlakte van de APRON wor-

den de schijnwerpers op hoge masten gemonteerd. Hierdoor wordt de voorgeschreven verlich-

tingssterkte voor de APRON makkelijk verkregen. De APRON dient voldoende te worden ver-

licht, zodat de luchtverkeerleiders, maar ook de piloten een goed zicht hebben van hetgeen ge-

beurt op deAPRON. De schijnwerpers worden zodanig opgesteld en gericht op de APRON dat 

een stilstaand vliegtuig vanuit twee of meerdere "richtingen" wordt verlicht om schaduwvor-

ming te minimaliseren. 

De APRON-verlichting dient te voldoen aan de verlichtingssterkte zoals aangegeven in de 

ICAO-voorschriften, voor de horizontale richting 20 Lux en voor de verticale richting 20 Lux tot 
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op een hoogte van 2 meter boven de APRON in alle relevante richtingen. Verder dient in de hori-

zontale richting de verhouding van de gemiddelde en minimum verlichtingssterkte 4 op 1 te zijn. 

 

2.4 Categorieverdeling van luchthavens 

Het 'Instrument Landing System'(ILS) is zoals eerder aangegeven een internationaal genormali-

seerd systeem voor navigatie van vliegtuigen voor de landing. Afhankelijk van de 'Runway  Vi-

sual  Range' (RVR) (zichtbaarheidvoorwaarden) van de 'Runway' en ook de weersgesteldheid in 

en rondom de luchthaven, worden 'Runways' uitgerust met ILS ingedeeld in de volgende cate-

gorieën: 

a) Categorie I 

De minimale beslissingshoogte is de hoogte, waarop de beslissing wordt genomen om te 

eindigen in een landingsmanoeuvre of de landing af te breken en te herhalen. De beslis-

singshoogte bij een categorie I luchthaven is 60 meter. De zichtbaarheid van de 'Runway' 

ligt tussen de 550 meter en 800 meter. Verder dienen de vliegtuigen uitgerust te zijn met 

computerapparatuur om te kunnen werken met het ILS. 

b) Categorie II 

De beslissingshoogte bij deze categorie luchthaven is 30 meter en de 'Runway' dient 

 zichtbaar te zijn op een hoogte van 350 meter. Het vliegtuig dient te worden bestuurd  

door minimaal twee piloten. 

c) Categorie III A 

De 'Runway' dient ten minste zichtbaar te zijn op een hoogte van minimaal 200 meter.  

d) Categorie III B 

De 'Runway' dient ten minste zichtbaar te zijn op een hoogte van minimaal 50 meter.  

e) Categorie III C 

De 'Runway' is niet zichtbaar. 

Van de hierboven genoemde categorieën luchthavens is in tabel 1 de 'Runway  Visual  Range' 

samengevat. 

Tabel 1  'Runway Visibility Range' voor diverse categorieën luchthavens 

 

Parameter 

Category 

I II III A III B III C 

Decision Height 60 m 30 N N N 

Visibility/RVR 800/550 m -/350 m -/200 m -/50 m N 

 Note 1: N - not defined 
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De RVR van de 'Runway' bepaalt van welke verlichtingsarmaturen de 'Runway' en de 'Taxiway' 

dienen te worden voorzien om te zorgen voor de begeleiding van de vliegtuigen naar de APRON. 

In tabel 2 is aangegeven welke verlichtingsarmaturen noodzakelijk zijn voor de verschillende ca-

tegorie-indelingen. 

Tabel 2  Overzicht van de verlichtingsarmaturen voor een CAT I, CAT II en CAT III luchthaven 

Verlichtingsarmaturen CAT I CAT II CAT III 

'Approach Lighting System' X X X 

'Runway Threshold Lights' X X X 

'Runway Edge Lights' X X X 

'Precision Approach Path Indicator ' X X X 

'Runway End Lights' X X X 

'Runway Centre Line Lights' X X X 

'Runway Touchdown Zone Lights'  X X 

'Approach Side Row Lighting System'  X X 

'Runway Centre Line Lights'  X X 

'Runway Threshold Identification Lights'  X X 

'Runway Turn Pad Lights'  X X 

'Taxiway Edge Lights' X X X 

'Taxiway Centre Line Lights'  X X 

'Wig Wag' X X X 

APRON X X X 

 

Suriname heeft een categorie I luchthaven, omdat met een RVR van 800 meter de 'Runway' vol-

doende zichtbaar is. Verder is de weersgesteldheid in Suriname niet zo veranderlijk als in andere 

delen van de wereld. Dus de "Johan Adolf Pengel International Airport" dient te voldoen aan de 

eerder genoemde verlichtingsarmaturen voor een categorie I luchthaven. 
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3 De Johan Adolf Pengel International Airport 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende onderdelen van de 'Runway' en 'Taxiway', 

de verlichtingsarmaturen en de verlichtingsinstallatie van de “Johan Adolf Pengel International 

Airport”. In paragraaf 3.1 worden de verschillende gedeelten van de “Johan Adolf Pengel Inter-

national Airport” toegelicht. Vervolgens wordt in paragraaf 3.2 de 'Runway' verlichtingsinstal-

latie besproken en in paragraaf 3.3 die van de 'Taxiway'.De APRON-verlichting wordt in para-

graaf 3.4 nader uitgewerkt en in paragraaf 3.5 wordt het besturingssysteem van de vliegveldver-

lichtingsinstallatie globaal beschreven. 

De nodige informatie voor dit hoofdstuk is gehaald uit de volgende bronnen: 

- Het ICAO-reglement, annex 14 'Visual Aids'. 

- Projectdossier Consulting Partners nv, betreffende de grote renovatie van de vliegveld-

verlichtingsinstallatie in 2011. 

 

3.1 Algemene informatie luchthaven 

De “Johan Adolf Pengel International Airport” bestaat in grote lijnen uit drie(3) gedeelten, na-

melijk: 

1. 'Landside', voor het openbaar wegverkeer bedoeld.  

2. 'Terminal', voor het publiek toegankelijke gedeelte van het stationsgebouw.  

3. 'Airside', bestaande uit het landingsterrein en het verkeersareaal. In dit gedeelte van de 

luchthaven vinden luchtvaartuigbewegingen plaats en het bestaat uit:  

 'Runway', bestemd voor het opstijgen en landen van vliegtuigen; 

 Taxiway', bestemd voor het taxiën van luchtvaartuigen; 

 De APRON, parkeerplaats voor vliegtuigen; 

 Dienstwegen, zijnde de wegen gelegen in en om het landingsterrein; 

 Gebouwen, zijnde meestal technische ruimten, zoals hoog- en laagspanningsruimten 

 gesitueerd binnen het landingsterrein.  

De 'Runway' van de “Johan Adolf Pengel International Airport” heeft een lengte van 3400 meter 

en een breedte van 45 meter. Aan weerszijden van de 'Runway' zijn er 'Shoulders' aangebracht 

met een totale lengte van 7,5 meter. De 'Runway' is voorzien van markeringen om belangrijke 

onderdelen te markeren, zoals de drempel, middenlijn en 'Touch Down Zone' van de 'Runway'. 

Voor de identificatie van de 'Runway' is er een nummer toegekend. Het nummer van de 'Runway' 

wordt bepaald door de richting waarin de baan ligt t.o.v. van het magnetische noorden. Het num-
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mer wordt uitgedrukt in graden en wordt afgerond op hele tientallen. Voor de "Johan Adolf Pen-

gel International Airport" heeft de 'Runway' het nummer 11 (westzijde) en het nummer 29 (oost-

zijde). Verder is de 'Taxiway' te herkennen aan de letters die zijn toegekend aan de lussen. 

Vanuit het westen naar het oosten heeft de 'Taxiway' de letters: A, B, C, D en E. In figuur 9 is de 

'Airside' van de "Johan Adolf Pengel International Airport" weergegeven samen met de 'Run-

way', de 'Taxiway' en markeringen.  

 

Figuur 10  'Airside' Johan Adolf Pengel Internationaal Luchthaven 

 

Verder is de 'Runway' voorzien van elektronische hulpmiddelen om vliegtuigen onder nagenoeg 

alle weersomstandigheden te laten opstijgen en te laten landen. Samen met de 'Approach Ligh-

ting System' vormen deze elektronische hulpmiddelen het'Instrument Landing System'. 

 

3.2 De 'Runway' verlichting 

In de ICAO wordt de verlichtingsinstallatie in twee categorieën verdeeld, te weten: verlichtings-

armaturen met verhoogd voetstuk en oppervlakteverlichtingsarmaturen. De verlichtingsarmatu-

ren met verhoogd voetstuk dienen fragiel te worden uitgevoerd en de hoogte van de verlichtings-

armaturen moet laag genoeg zijn om eventuele schade aan de propellers van een vliegtuig te 

voorkomen. Verder dienen de oppervlakteverlichtingsarmaturen (inbouwmodellen) bestand te 

zijn tegen het gewicht van een vliegtuig in situaties wanneer er over de verlichtingsarmaturen 

wordt gereden. De temperatuur die ontstaat door de wrijving van deze twee elementen mag niet 

meer dan 160
o
C bedragen gedurende een periode van tien minuten.Verder geven de ICAO-re-

glementen aan dat de intensiteit van de verlichting dient te kunnen worden ingesteld om te kun-

nen voldoen aan de heersende weersconditie. Dit geldt voor de volgende verlichtingssystemen 

van de luchthaven: 

1. 'Approach Lighting System' 

2. 'Precision Approach Path Indicator ' 

3. 'Runway Edge Lights' 

4. 'Runway Threshold Lights' 
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5. 'Runway End Lights'. 

Ad. 1 De 'Approach Lighting System' 

De 'Approach Lighting System' (ALS) is een onderdeel van het 'Instrument Landing System' en 

afhankelijk van de categorie luchthaven; de ALS wordt onderverdeeld in: 

a. 'Non-Instrument Runway'; 

b. 'Precision Approach Runway'categorie I; 

c. 'Precision Approach Runway'categorie II and III. 

 

Ad a 'Non-Instrument Runway' 

Voor de 'Non-Instrument Runway' wordt een 'Simple Approach Lighting System' (SALS) toege-

past.  De SALS bestaat uit rijen van verlichtingsarmaturen, die aan de landingszijde, in het ver-

lengde van de middellijn van de 'Runway' zijn aangebracht. Deze verlichtingsarmaturen worden 

vanuit de 'Runway Threshold' over een lengte van niet minder dan 420 meter aangebracht. Op 

300 meter van de 'Runway Threshold' wordt een rij van 20 stuks verlichtingsarmaturen aange-

bracht, de zogenaamde 'Crossbar'. Bij het naderen van de 'Crossbar', is de piloot verplicht een 

beslissing te nemen om te landen of verder te gaan met vliegen. Bij het passeren van de 'Cross-

bar' is het niet meer mogelijk om te landen. De SALS bestaat uit opstellingen van individuele 

verlichtingsarmaturen, maar ook uit stroken verlichtingsarmaturen. Voor de SALS wordt ge-

bruikgemaakt van 'Omnidirectional Lights'. Figuur 10 geeft het principeschema van een 'Simple 

Approach Lighting System' weer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11 'Simple Approach Lighting System' 

 

 

Ad. b 'Precision Approach Runway' categorie I 

Een 'Precision Approach Runway'categorie I verlichtingssysteem wordt geïnstalleerd op het ver-

lengde van de 'Runway' middellijn en strekt zich uit over een lengte van 900 meter vanaf de 

'Runway Threshold'. Evenals de 'Simple Approach Lighting System' heeft het categorie I ver-
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lichtingssysteem ook een 'Crossbar' op een afstand van 300 meter van de 'Runway Threshold'. 

De middellijnverlichtingsarmaturen en de 'Crossbar Lights'mogen geen knipperend licht uit-

stralen en zijn uitgevoerd met wit licht (20.000 Candelas (Cd)). De verlichtingsarmaturen die de 

'Crossbar' vormen, moeten een onderlinge afstand hebben van tussen de 1 meter en 4 meter. De 

rijen van de verlichtingsarmaturen worden op een onderlinge afstand van 30 meter vanaf de 

'Runway Threshold' uitgevoerd. Verder mogen in dit gebied geen andere objecten met uitzonde-

ring van de 'Glide Slope' antenne, voorkomen binnen 60 meter vanuit de middellijn van de 'Run-

way'.  De 'Glide Slope' antenne wordt voorzien van een obstructieverlichting. Figuur 11 geeft het 

principeschema van een 'Precision Approach Lighting System' categorie I weer. 

 
Figuur 12 'Precision Approach Runway' categorie I 

 

Ad. c 'Precision Approach Runway' categorie II en III 

Een 'Precision Approach Runway' van een categorie II en III verlichtingssysteem wordt eveneens 

als het categorie I verlichtingssysteem geïnstalleerd in het verlengde van de 'Runway' middellijn, 

over een lengte van 900 meter vanaf de 'Runway Threshold'. Het verschil met het 'Precision Ap-

proach Runway'categorie I verlichtingssysteem, is dat de categorie II en III verlichtingssyste-

men, twee (2) „Crossbars‟ hebben in plaats van één (1) „Crossbar‟. De eerste 'Crossbar' wordt ge-

plaatst op een afstand van 150 meter vanaf de 'Runway Threshold' en de tweede 'Crossbar' op 

een afstand van 300 meter. Verder worden aan weerzijden van de 'Centre Line Lights', rijen ver-

lichtingsarmaturengemonteerd tot 240 meter vanuit de 'Runway Threshold' met een onderlinge 

afstand van 30 meter of 60 meter.De verlichtingsarmaturen die in het verlengde van de middel-

lijn zijn aangebracht, hebben een onderlinge afstand van 30 meter. De eerste rij verlichtings-

armaturen aan weerszijden van de 'Centre Line Lights' worden ook op 30 meter afstand van de 

'Runway Threshold' geplaatst (zie figuur 12).    
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Figuur 13 'Precision Approach Runway' categorie II en III 

 

 

Ad.2 'Precision Approach Path Indicator' 

De 'Precision Approach Path Indicator' (PAPI) van de “Johan Adolf Pengel International Air-

port” bestaat uit zestien (16) stuks PAPIs, die in groepen van vier (4) aan weerszijden van de 

'Runway' zijn gemonteerd. Acht (8) stuks van de PAPIs zijn gericht naar de 'Runway' 11 en de 

andere acht (8) naar de 'Runway' 29. In figuur 13 wordt het principeschema weergegeven hoe de 

PAPIs worden opgesteld.  

 

Figuur 14 Opstelling PAPI 

 

Ad.3 'Runway Edge Lights' 

De 'Runway Edge Lights' worden toegepast om in de avonduren nadruk te leggen op de operatio-

nele gebieden van de 'Runway', die bestemd zijn voor het vliegverkeer. De 'Runway Edge Lights' 

worden geclassificeerd in:  
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1. LIRL- 'Low Intensity Runway Lights' [wordt toegepast bij 'Runways' die visueel zicht-

baar worden gemaakt, dus zonder gebruik te maken van instrumenten. De lichtintensiteit 

van deze 'Runway Lights' is in één (1) stap instelbaar.] 

2. MIRL- 'Medium Intensity Runway Lights' [wordt toegepast bij 'Runways' die visueel 

zichtbaar worden gemaakt door middel van verlichtingsarmaturen. De lichtintensiteit van 

deze 'Runway Lights' is in drie (3) stappen instelbaar.] 

3. HIRL- 'High Intensity Runway Lights' [wordt toegepast bij 'Precision Instrument Run-

ways'. De lichtintensiteit is in vijf (5) stappen instelbaar.] 

 

De 'Runway Edge Lights' worden in de lengterichting van de 'Runway' gemonteerd. De verlich-

tingsarmaturen worden op een onderlinge afstand van 60 meter aangebracht aan de rand van de 

'Runway'.Conform de ICAO-reglementen mogen de 'Runway Edge Lights' niet verder dan 3 

meter vanuit de rand van de 'Runway' zijn gemonteerd. De 'Runway Edge Lights' van de “Johan 

Adolf Pengel International Airport”zijn op de grens van de 'Runway' en de 'Shoulder' aange-

bracht.  Verder stralen de meeste 'Runway Edge Lights' wit licht uit. Alleen op de eerste 600 

meter aan het begin en het einde van de 'Runway' wordt een combinatie van wit en geel licht uit-

gestraald (zie figuur 14). 

 

De opbouw 'Runway Edge Lights' stralen 360
o
in Azimut en 15

o
 horizontaal licht uit, waardoor 

de 'Runway' toch zichtbaar is, wanneer het vliegtuig boven de 'Runway' aan het cirkelen is. Bij 

de inbouw 'Runway Edge Lights' moet de verlichting die wordt aangeduid met de letter M altijd 

in de richting van de 'Main Landing Direction' worden gemonteerd . 

 
 

 

Figuur 15 Voorbeeld 'Runway Edge Lights' in combinatie met wit/geel licht en alleen wit licht 
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Karakteristieken van de 'Runway Edge Lights' 

Lichtkleur:      Wit 

Lens:      Fresnellens
5
 (tweedelige lens, waarvan één wit en  

      de andere oranje gekleurd is. 

Hoek lichtstraling verlichtingsarmatuur: 15 graden 

Lichtsterkte:     50 candela
6
 

Maximale hoogte verlichtingsarmatuur: 300 mm 

Maximale gewicht verlichtingsarmatuur: < 3 kg 

 

Ad.4 'Runway Threshold Lights' 

De 'Runway Threshold Lights'zijn aangebracht aan het uiteinde van de 'Runway' aan de zijde 

waar de 'Approach Lights'zich bevinden. Aangezien zowel'Runway 11' en 'Runway 29'
7
 wordt 

gebruikt voor de landing van vliegtuigen op de “Johan Adolf Pengel International Airport”, is 

zowel 'Runway11' als 'Runway 29' voorzien van 'Runway Threshold Lights'. De 'Runway 

Threshold Lights' zijn symmetrisch verdeeld aan het uiteinde van de 'Runway' met als referentie 

de 'Runway' middellijn. De verlichtingsarmaturen zijn conform de ICAO binnen 3 meter van het 

uiteinde van de 'Runway' gemonteerd met een onderlinge afstand van ten minste 3 meter. In fi-

guur 15 zijn de 'Runway Threshold Lights' van 'Runway 29' weergegeven.  

 

Figuur 16 'Runway Threshold Lights' 

                                                 
5 Voordeel van de Fresnellens is een vermindering van het gebruikte materiaal, die leidt tot een geringe gewichts-

besparing. Door de kleinere dikte is ook de optische verzwakking door absorptie geringer. 

6 De candela (symbool cd) is de SI-eenheid van lichtsterkte. De lichtsterkte geeft aan hoeveel licht zich bevindt in  

ieder stukje van een lichtbundel.  

7 Baan 29 wordt alleen overdag en bij goede visualisatie van de 'Runway' gebruikt voor de landing, aangezien aan   

   deze zijde van de 'Runway' geen 'Approach Lighting' is aangebracht.  

'Runway Threshold   

Lights' 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Absorptie_(natuurkunde)
http://nl.wikipedia.org/wiki/SI-stelsel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurkundige_eenheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lichtsterkte_(fotometrie)
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Ad.5 'Runway End Lights' 

De 'Runway End Lights'zijn geïnstalleerd aan het einde van de 'Runway' en hebben als functie 

om het einde van de baan aan te duiden. De 'Runway End Lights' zijn op één lijn geplaatst, lood-

recht op de middellijn van de 'Runway' en bestaan uit zes (6)inbouwverlichtingsarmaturen 

(ICAO- voorschrift), die onderling op gelijke afstanden zijn geplaatst. De lichtstralen van deze 

verlichtingsarmaturen zijn uni-directioneel en stralen rood licht uit aan de zijde van de 'Runway' 

(zie figuur 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 17 'Runway End Lights' 

 

Breekbare masten 

Bij vliegveldverlichtingsarmaturen die boven het maaiveld uitsteken worden fragiele masten toe-

gepast. Fragiele masten zijn van een zodanig materiaal gefabriceerd dat deze kapotgaan op de 

plaats van de impact, waardoor minimale schade wordt aangericht aan vliegtuigen, wanneer deze 

worden aangereden. Deze masten zijn licht van aard en kunnen hevige rukwinden weerstaan, 

maar ook de hevige winden die ontstaan door de propeller van vliegtuigen. Voor de zichtbaar-

heid van de masten worden deze geel gekleurd. Verder worden deze masten, indien nodig, voor-

zien van een scharnierend voetstuk om onderhoud van de verlichtingsarmaturen te vergemakke-

lijken.  

 

3.3 De 'Taxiway' verlichting 

De “Johan Adolf Pengel International Airport” is een categorie I luchthaven (RVR 800 meter) en 

daarom is de 'Taxiway' alleen voorzien van: 

'Runway End 

Lights' 
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1. 'Taxiway Edge Lights'  

2. 'Runway Guard Lights'.  

 

Ad.1 'Taxiway Edge Lights' 

De 'Taxiway Edge Lights' zijn op de 'Taxiway' lussen A, B, C, D en E, langs de rand van de 

'Taxiway' aangebracht en geven blauw licht. De verlichtingsarmaturen hebben in de keerlus D-E 

een onderlinge afstand van 30 meter, alleen om de bochten duidelijk te markeren. Over de rechte 

vlakken van de 'Taxiway' wordt een onderlinge afstand van 60 meter gehanteerd. De 'Taxiway' 

verlichtingsarmaturen stralen het licht uit in 360
o
 Azimut en 30

o
 boven de horizontale lijn, zodat 

de 'Taxiway' van alle kanten te herkennen is. Voor de “Johan Adolf Pengel International Airport” 

zijn voor de 'Taxiway Edge Lights', LED- lampen toegepast. 

 

Ad.2 'Runway Guard Lights' 

De 'Runway Guard Lights' in de vorm van een 'Wig-Wag' zijn toegepast op de diverse kruisingen 

van de 'Runway' met de 'Taxiway' om aan te duiden dat een actieve 'Runway' wordt genaderd. Er 

is eerst toestemming van de luchtverkeersleider nodig om de 'Runway' te betreden. De 'Wig-

Wag' bestaat uit twee verlichtingsarmaturen die knipperend geel licht uitstralen en op de 'Taxi-

way' zijn geïnstalleerd. Op de “Johan Adolf Pengel International Airport” zijn de 'Wig-Wag' ge-

installeerd op de 'Taxiway' A, B, C, D en E. Een voorbeeld van een 'Wig-Wag' is in figuur 17 

weergegeven. 

 

Figuur 18 Illustratie van een 'Wig-Wag' verlichtingsarmatuur 

 

 

3.4 De APRON 

De dichtstbijzijndeverlichtingsmast van de APRON mag zich niet binnen de 150 meter vanuit de 

middellijn van de 'Runway' bevinden. Om de vereiste verlichtingssterkte te bereiken zijn er voor 

de APRON tien verlichtingsmasten geplaatst, waarvan vijf (5) masten van 20 meter, één(1) mast 

van 23 meter en vier (4) masten van 32 meter zijn. Met behulp van een verlichtingscalculatiepro- 
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gramma is de verlichtingssterkte van de APRON bepaald. In figuur 18 is de verlichtingssterkte 

van het gedefiniëerde gebied bepaald. Elke kleur in dit gebied geeft een bepaalde verlichtings-

sterkte weer, welke wordt afgelezen uit de kleurenbalk. Zo heeft gebied 1 bijvoorbeeld een ge-

middelde verlichtingssterkte van 64 Lux en meer en ligt de verlichtingssterkte in gebied 2 tussen 

de 32 Lux en 64 Lux.De simulatie geeft indicatief de verlichtingssterkte op bepaalde locaties (af-

hankelijk van de parameterinstelling) aan. Nadat de verlichtingsinstallatie is uitgevoerd en in be-

drijf is genomen, wordt met behulp van een Luxmeter, de verlichtingssterkte bepaald op de loca-

ties als aangegeven in het simulatierapport (zie bijlage VI: Simulatierapport verlichtingssterkte 

APRON). In het simulatierapport zijn er punten aangegeven, waarop de berekening van de ver-

lichtingssterkte heeft plaatsgevonden. In de praktijk wordt als steekproef, met behulp van een 

Luxmeter de verlichtingssterkte gemeten op de locaties als aangegeven op het simulatierapport. 

De horizontale meting van de verlichtingssterkte wordt op de gekozen locatie gemeten, door het 

plaatsen van de Luxmeter op de APRON en de resultaten af te lezen. De aflezing van de verticale 

verlichtingssterkte vindt plaats, door de Luxmeter verticaal richting de lichtbron (masten) te hou-

den en wel op een hoogte van maximaal 3 meter. Figuur 18 geeft ook de locaties van de 

APRON- masten weer. 

 

 

Figuur 19 Schematische weergave van de APRON-verlichtingsmasten 

 

 

3.5 Besturing vliegveldverlichting 

Voor de 'Runway' en de 'Taxiway' wordt voor de verschillende verlichtingsarmaturen het serie 

distributiesysteem gehanteerd. In tegenstelling tot het parallelle distributiesysteem, welke wordt 

gevoed met behulp van een spanningsbron, wordt het seriedistributiesysteem aangesloten op een 
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stroombron. Conform de ICAO-reglementen moeten de diverse verlichtingen van de 'Runway' en 

de „Taxiway‟ dezelfde verlichtingssterkte hebben, ongeacht hun afstand van en naar de ener-

giebron. Aangezien bij spanningsbronnen over een afstand spanningsverliezen optreden, is het 

niet rendabel om gebruik te maken van deze bronnen. Daarom wordt er gebruikgemaakt van 

stroombronnen in de vorm van 'Micro Constant Current Regulator' (MCR
3
- wordt gelezen: MCR 

derde generatie). Met behulp van een enkeladerige kabel wordt een gesloten ringleiding ge-

vormd. In de ringleiding worden de verlichtingsarmaturen gevoed via serie stroomtransforma-

toren. Bij een onderbreking in het secundaire circuit van een stroomtransformator (lamp defect), 

wordt het primaire circuit niet onderbroken. Hierdoor zullen de overige verlichtingsarmaturen 

normaal in bedrijf zijn. Het werkingsprincipe van de MCR
3
 en de serie stroomtransformatoren is 

als volgt: 

1. Afhankelijk van de regelinstelling van de MCR
3
 vloeit er een constante stroom door de  

ringleiding. Het magnetische veld is op elke willekeurige afstand van de ringleiding  

hetzelfde. 

2. In de ringleidingleiding zijn er seriestroomtransformatoren opgenomen. De constante  

stroom vloeit door de windingen van de seriestroomtransformator, waardoor een con-

stant magnetisch veld wordt opgewekt dat wordt omgezet in de werkbare stroom voor de 

verlichtingsarmaturen. De seriestroomtranformator zorgt voor een galvanische scheiding 

tussen de ringleiding en de seriestroomtranformator.  

In figuur 19 is het principeschema van de elektrische installatie weergegeven. 

 
Figuur 20 Principeschema besturing vliegveldverlichtingsinstallatie 

Aangezien bij een onderbreking in het secundaire circuit van een stroomtransformator (lamp 

defect), het primaire circuit niet wordt onderbroken, is de betrouwbaarheid van de verlichtingsin-
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stallatie geheel afhankelijk van de distributiekabel en de kwaliteit van de overige componenten. 

Dus de elektrische installatie van de vliegveldverlichtingsinstallatie is opgebouwd uit:  

1. 'Micro Constant Current Regulator' (in de handel te verkrijgen in de range van 4, 7.5, 8, 

16, 32 kVA), 

2. De ringleiding en en seriestroomtransformatoren, 

3. Verlichtingsarmaturen, 

4. Bedienings- en monitoringssysteem van de verlichtingsinstallatie (wordt globaal beschre-

ven). 

 

Ad. 1 De 'Micro Constant Current Regulator' 

De MCR
3
wordt toegepast om de vliegveldverlichtingsinstallaties van energie te voorzien en 

maakt het vanwege zijn constructie mogelijk om de verlichtingsarmaturen op verschillende in-

tensiteitsniveaus in te stellen. Deze MCR
3
s worden volgens de ICAO- en FAA- standaarden ge-

fabriceerd. De MCR
3
 van de "Johan Adolf Pengel Luchthaven" heeft de volgende karakteris-

tieken: 

Input Voltage:  220 V  

Output Voltage: 5 kV 

Output Current: 6.6 A (mogelijk om in stappen in te stellen) 

Frequentie:  60 Hz 

Rated Power: Afhankelijk van het vermogen van de ringleiding (zie tabel 3). 

De MCR
3
 heeft de mogelijkheid om schakelhandelingen te plegen, maar heeft ook een monito-

ringsfunctie. De monitoringsfunctie van de MCR
3
geeft de conditie van de ringleiding (isolatie-

weerstand) weer, maar ook het aantal defecte verlichtingsarmaturen. Verder biedt de MCR
3
 de 

mogelijkheid om de lichtintensiteit van de verlichtingsarmaturen in te stellen en wel in vijf (5) 

stappen van: 1%, 3%, 10%, 30% en 100% van de totale lichtintensiteit. De lichtintensiteit van de 

PAPI en 'Taxiway Lights' kan in drie(3) stappen worden ingesteld, te weten: 10%, 30% en 100%. 

De MCR
3
s, zijn op de “Johan Adolf Pengel International Airport” in een centraal station opge-

steld en worden aangesloten op de laagspanningsinstallatie (220V-3 fase). De MCR
3
 levert een 

constante stroom van 6.6 A bij maximale intensiteit van de verlichtingsarmaturen, onafhankelijk 

van de variërende belasting.  

Het te leveren vermogen van de MCR
3
 wordt berekend met de formule:    ZLBAP  , 

waarbij: 

P – vermogen van de ringleiding  

A – aantal verlichtingen die voorkomen in de ringleiding  
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B – inputvermogen van een verlichtingsarmatuur (VA) 

L – lengte van de HS-kabel  

Z – verlies in de kabel 








km

VA
200  

De verlichtingsinstallaties van de “Johan Adolf Pengel International Airport” zijn in verschillen-

de groepen verdeeld en elke groep heeft zijn eigen MCR
3
. Tabel 3 geeft een overzicht van de 

MCR
3
s in het station.  

Tabel 3 Overzicht van constant current regulator van de “Johan Adolf Pengel International Airport” 

MCR3 Schijnbaar 

vermogen 

MCR3 

Aantal 

verlichtingsarmatuur 

Type 

verlichtingsarmatuur 

Vermogen 

verlichtingsarmatuur 

TWY 1 15 kVA 81 stuks 

8 stuks 

 

15 stuks 

ETEL3B11S (opbouw) 

1LTO 55 T 1 0003 S 

(inbouw) 

Instructieborden 

12 W 

 

19,5 W 

TWY 2 4 kVA 14 stuks 

0 stuk 

 

0 stuk 

ETEL3B11S (opbouw) 

1LTO 55 T 1 0003 S 

(inbouw) 

Instructieborden 

12 W 

 

19,5 W 

TWY 3 7,5 kVA 36 stuks 

10 stuks 

 

10 stuks 

ETEL3B11S (opbouw) 

1LTO 55 T 1 0003 S 

(inbouw) 

Instructieborden 

12 W 

 

19,5 W 

TWY F 7,5 kVA 0 stuk 

0 stuk 

 

4 stuks 

ETEL3B11S (opbouw) 

1LTO 55 T 1 0003 S 

(inbouw) 

Instructieborden 

12 W 

 

19,5 W 

RWY THD 1 4 kVA 10 stuks 

6 stuks 

FTH-1-200-G-R-I-1-S 

FTE-2-300-G/R-L-II-

1-S 

200 W 

 

300 W 

RWY THD 2 4 kVA 10 stuks 

6 stuks 

FTH-1-200-G-R-I-1-S 

FTE-2-300-G/R-L-II-

1-S 

200 W 

 

300 W 

PAPI 1 4 kVA 8 stuks SPL-1-S-1-000000-S 105 W 
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PAPI 2 4 kVA 8 stuks SPL-1-S-1-000000-S 105 W 

APP 1 20 kVA 66 stuks 

 

4 stuks 

UEL-1-150-C-0-Y-0-S 

(opbouw) 

FAP-1-300-C-O-I-1-S 

(inbouw) 

150 W 

 

300 W 

APP 2 20 kVA 66 stuks 

 

0 stuk 

UEL-1-150-C-0-Y-0-S 

(opbouw) 

FAP-1-300-C-O-I-1-S 

(inbouw) 

150 W 

 

300 W 

RWY EDGE 1 20 kVA 45 stuks 

12 stuks 

3 stuks 

BPE-2-150 (opbouw) 

FED-2-200 (inbouw) 

Wig Wag (44A4744-

1131) 

150 W 

200 W 

 

150 W 

RWY EDGE 2 20 kVA 43 stuks 

15 stuks 

3 stuks 

BPE-2-150 (opbouw) 

FED-2-200 (inbouw) 

Wig Wag (44A4744-

1131) 

150 W 

200 W 

 

150 W 

RESERVE 1 4 kVA NVT 

RESERVE 2 7,5 kVA NVT 

RESERVE 3 15 kVA NVT 

RESERVE 4 20 kVA NVT 

 

Ad. 2 De ringleidingen en seriestroomtransformatoren 

De uitgangsspanning van de MCR
3
is 5 kV en is bestemd voor de vliegveldverlichtingsinstalla-

tie.Voor het vormen van de ringleiding wordt gebruikgemaakt van een speciale hoogspannings-

kabel. De documentatie van de hoogspanningskabel is te zien in bijlage IX. Vanuit de MCR
3
 

vertrekt er één (1) enkeladerige kabel richting de seriestroomtransformatoren. De stroomtrans-

formatoren zijn aan de primaire zijde voorzien van twee connectoren. De hoogspanningskabel 

wordt op connector 1 aangesloten en gaat vervolgens via connector 2 naar de volgende stroom-

transformator (zie figuur 20 op blz. 37). Deze handeling blijft zich herhalen tot en met de laatste 

stroomtransformator en gaat vervolgens weer naar de MCR
3
. De ringleiding is gesloten. Aan de 

secundaire zijde van een stroomtransformator wordt de verlichtingsarmatuur aangesloten.  

Aangezien er een constante stroom door de ringleiding wordt gestuurd, is het elektromagnetische 

veld op elke locatie van de kabel even groot. Het elektromagnetische veld wordt door de stroom-
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transformator omgezet in elektrische energie voor de verlichtingsarmatuur. De stroomtransfor-

matoren zijn zodanig geconstrueerd dat bij het defect raken van een verlichtingsarmatuur de 

ringleiding niet wordt onderbroken. Alleen bij een defecte stroomtransformator wordt de ringlei-

ding onderbroken en gaan de verlichtingsarmaturen in deze "ring" uit. Let wel: Conform de 

ICAO-reglementen mag de isolatiewaarde van de hoogspanningskabel niet minder dan 50 MΩ 

zijn. 

Ad. 3 Verlichtingsarmaturen 

De verlichtingsarmaturen worden op de secundaire zijde van de stroomtransformator aangeslo-

ten. De seriestroomtransformatoren zijn waterdicht uitgevoerd, zodat de stroomtransformatoren 

zonder problemen makkelijk onder water kunnen functioneren. Deze stroomtransformatoren heb-

ben een 'Output Range' van 45, 65, 100, 150, 200 of 300 VA. Het schijnbare vermogen van de 

verlichtingsarmaturen voor een 'Runway' of een 'Taxiway' is in tabel 4 weergegeven. 

Tabel 4 Inputvermogen van de verlichtingsarmaturen in VA 

'Light Bulb' 'Power Input' [VA] 

45 56 

65 77 

100 118 

150 177 

200 230 

300 354 

 

In tabel 5 zijn de verlichtingsarmaturen van de “Johan Adolf Pengel International Airport”en de 

bijbehorende stroomtransformatoren weergegeven. Voor de exacte locatie van de verlichtings-

armaturen wordt verwezen naar bijlage XII (de tekeningen): 

- Blad 01 Lay-Out inplanting armaturen en transformatorputten 'Runway Edge and 

Threshold'-overzicht 

- Blad 02 Lay-Out inplanting armaturen en transformatorputten  'Taxiway Edge and 

Signs'-TWY 1 overzicht  

- Blad 03 Lay-Out inplanting armaturen en transformatorputten  'Taxiway Edge and 

Signs'- TWY 2 overzicht  

- Blad 04 Lay-Out inplanting armaturen en transformatorputten  'Taxiway Edge and 

Signs'- TWY 3 overzicht  
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Tabel 5 Verlichtingsarmaturen met bijbehorende stroomtransformator 

Bestemd voor: Type  

verlichtingsarmatuur 

Vermogen 

verlichtingsarmatuur 

Toegepaste serie -

stroomtransformator 

TWY  ETEL3B11S (opbouw) 

1LTO 55 T 1 0003 S (inbouw) 

12 W 

19,5 W 

45 W 

45 W 

RWY THD  FTH-1-200-G-R-I-1-S 

FTE-2-300-G/R-L-II-1-S 

200 W 

300 W 

200 W 

300 W 

PAPI  SPL-1-S-1-000000-S 105 W 150 W 

APP  UEL-1-150-C-0-Y-0-S 

(opbouw) 

FAP-1-300-C-O-I-1-S 

(inbouw) 

150 W 

 

300 W 

150 W 

 

300 W 

RWY EDGE  BPE-2-150 (opbouw) 

FED-2-200 (inbouw) 

150 W 

200 W 

150 W 

200 W 
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4 Verlichtingsinstallatie parallelle 'Taxiway'  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het ontwerp van de verlichtingsinstallatie voor de parallelle 

'Taxiway' van de “Johan Adolf Pengel International Airport”. In paragraaf 4.1 wordt de parallelle 

„Taxiway‟ in het kort beschreven. Vervolgens wordt in paragraaf 4.2 de reglementering van de 

verlichtingsinstallatie voor de 'Taxiway' besproken. Het ontwerp van de verlichtingsinstallatie 

voor de parallelle 'Taxiway' van de “Johan Adolf Pengel International Airport” komt in paragraaf 

4.3 aan de orde en vervolgens wordt in paragraaf 4.4een globale omschrijving van het bestu-

ringssysteem gegeven. Ten slotte wordt in paragraaf 4.5 de uitgangspunten gegeven die hebben 

bijgedragen aan de keuze van de leverancier. 

De nodige informatie voor dit hoofdstuk is gehaald uit de volgende bronnen: 

- Het ICAO-reglement, annex 14 'Visual Aids'. 

- Projectdossier Consulting Partners nv, betreffende de grote renovatie van de vliegveld-

verlichtingsinstallatie in 2011. 

- Eigen ervaring, opgedaan tijdens de uitvoering van de renovatie werkzaamheden in het  

jaar 2011. 

 

4.1 Omschrijving van de parallelle 'Taxiway' 

De parallelle 'Taxiway' zal een totale lengte van 2, 61 km en een breedte van 44 meter hebben. 

Verder zullen aan weerszijden van de parallelle 'Taxiway', 'Taxiway Shoulders' met een breedte 

van 10,5 meter worden aangebracht. De parallelle 'Taxiway' zal liggen aan de noordzijde van de 

'Runway' en zal132 meter vanuit de rand van de 'Runway' zijn verwijderd. De aansluiting van de 

parallelle 'Taxiway' zal plaatsvinden op de keerlus en op de APRON. 'TaxiwayF' en 'TaxiwayG' 

(nieuwe 'Taxiways')zullen ook aansluiten op de parallelle 'Taxiway', die de volgende naam zal 

hebben: 'Taxiway H'. In figuur 20 en figuur 21 zijn respectievelijk het doorsnedeprofiel en het 

lengteprofiel van de toekomstige parallelle 'Taxiway' weergegeven. 

 

Figuur 21 Doorsnedeprofiel toekomstige parallelle 'Taxiway' 

 



Elektrotechniek-Energie   Ontwerp voor uitbreiding vliegveldverlichtingsinstallatie JAPI -Airport    
43 

 

Figuur 22 Lengteprofiel toekomstige parallelle 'Taxiway' 

 

 

4.2 Reglementering van de 'Taxiway Lights' 

Alvorens het ontwerp van de verlichtingsinstallatie voor de parallelle 'Taxiway' is uitgewerkt, 

zijn de ICAO-reglementen in acht genomen en samengevat. Dit zijn de ICAO-reglementen waar-

aan de verlichtingsinstallatie van de parallel 'Taxiway Lights' dient te voldoen voor: 

1. 'Taxiway Edge Lights' in het rechte gedeelte van de 'Taxiway' 

2. 'Taxiway Edge Lights' in het bochtgedeelte van de 'Taxiway' 

3. Instructieborden. 

 

Ad. 1 'Taxiway Edge Lights' in het rechte gedeelte van de Taxiway' 

In tabel 6 zijn de voorwaarden opgesomd, waaraan de 'Taxiway Edge Lights' dienen te voldoen 

in rechte gedeeltes van de 'Taxiway'.  
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Tabel 6  Randvoorwaarden 'Taxiway Edge Lights' 

Nr.  Voorschriften 

1 'Taxiway Edge Lights', kleur: blauw 

2 'Taxiway Edge Lights', zullen aan de rand van de 'Taxiway' worden geplaatst op een onder-

linge afstand van 60 meter en mogen zich niet verder dan 3 meter van de rand bevinden. 

3 'Taxiway Edge Lights' dienen licht uit te stralen onder een hoek van 360
o
 Azimut en  

30
o
 horizontaal. 

4 

 

5 Alle verlichtingsarmaturen dienen bij eventuele stroomonderbreking binnen 15 seconden 

wederom van elektriciteit te worden voorzien. 

 

6 De laatste 'Taxiway Edge Light' van een recht gedeelte van een 'Taxiway' wordt op een af-

stand van 15 meter geplaatst. 

 

De 'Taxiway' heeft een totale lengte van 2610 meter. Bij de bepaling van het aantal'Taxiway 

Edge Lights' wordt de parallelle 'Taxiway' in zes (6) secties verdeeld (Blad 05: Lay-Out inplan-

ting armaturen en transformatorputten 'Taxiway Edge and Signs'-TWY 4 en TWY 5_overzicht). 

Deze werkwijze is gehanteerd, omdat de parallelle 'Taxiway' zowel rechte delen als bochten zal 

hebben. 

Met behulp van de formule en parameters uit tabel 6 lid 4 (in blauw aangegeven) is het aantal 

'Taxiway Edge Lights'in de verschillende secties bepaald. 

 



Elektrotechniek-Energie   Ontwerp voor uitbreiding vliegveldverlichtingsinstallatie JAPI -Airport    
45 

Sectie 1 

''201
60

1140
1

max
LightsEdgeTaxiway

L




































 

Nabij de aansluiting van de 'Taxiway' met de APRON wordt één extra 'Taxiway EdgeLight' op 

een afstand van 15 meter geplaatst. In totaal worden 42 (2 x 21) verlichtingsarmaturen gemon-

teerd. 
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Ad. 2 'Taxiway Edge Lights' in het bochtgedeelte van de 'Taxiway' 

In figuur 22 zijn de voorwaarden belicht, waaraan 'Taxiway Edge Lights' in een bocht dienen te 

voldoen. Tevens is de parameter gegeven, waarmee rekening dient te worden gehouden bij het 

uitzetten van de 'Taxiway Edge Lights' in bochten (1 foot = 0.3048 meter). 
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Figuur 23 Voorwaarden voor het plaatsen van 'Taxiway Edge Lights' in een bocht 

 

 
Figuur 24 Deel van de parallelle 'Taxiway' 

 

De 'Taxiway F' en de 'Taxiway G' verbinden de 'Runway' met de parallelle 'Taxiway'. Hierdoor 

zijn er vier (4) identieke bochten ontstaan met elk een straal van 60 meter (zie figuur 23). De 

bochten zullen worden voorzien van inbouw 'Taxiway Edge Lights' en zullen worden aangeslo-

ten op de bestaande installatie van de desbetreffende 'Taxiway'(Blad 05: Lay-Out inplanting ar-

maturen en transformatorputten 'Taxiway Edge and Signs'-TWY 4 en TWY 5 overzicht). Elke 

bocht zal een straal (R) van 60 meter (196,85 foot) hebben. Verder zal elke bocht een cirkelboog 

van 94,25 meter (309.22 foot) hebben. De 'Taxiway Edge Lights' zullen als in figuur 24 worden 

gemonteerd op de cirkelboog. 
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Figuur 25 Schematische weergave van de 'Taxiway Edge Lights' in een bocht 

 

De straal van de kwartbocht is 196,85 foot. Voor het bepalen van de cirkelboog (Z) wordt ge-

werkt met 200 foot i.p.v. 196,85 foot. Aan de hand van figuur 2 hoort bij een straal van 200 foot, 

een cirkelboog (Z) van 60 foot. De cirkelboog geeft de onderlinge afstand van de verlichtings-

armaturen aan. In de bochten van 'TaxiwayF' en 'TaxiwayG' worden de verlichtingsarmaturen 

aangegeven in figuur 24 uitgezet.  

 

Sectie 2 

Totaal bocht:   2 x 7 = 14 'Taxiway Edge Lights' 

Totaal 'Taxiway' D:  14 + 4 = 18 'Taxiway Edge Lights' 

 

Sectie 4 

Totaal bocht:   2 x 7 = 14 'Taxiway Edge Lights' 

Totaal 'Taxiway' D:  14 + 4 = 18 'Taxiway Edge Lights' 

In totaal zijn er voor de parallelle 'Taxiway' 145 stuks 'Taxiway Edge Lights' nodig, waarvan 

44 stuks inbouwmodellen zijn. 

 

Ad. 3 Instructieborden 

De lengte en breedte van de indicatieborden worden bepaald met behulp van de 'Aerodrome  Re-

ference Code'. Dit is een code die wordt gebruikt bij het ontwerpen van een luchthaven en wordt 

bepaald door de 'Performance' karakteristieken en afmetingen van de vliegtuigen, waarvoor de 

luchthaven is bestemd. Het overzicht van de „Aerodrome Reference Code' is gegeven in tabel 5 

samen met de betekenis. De code bestaat uit een nummer en een letter. Het nummer geeft de af-

stand aan die een vliegtuig nodig heeft voor het opstijgen, terwijl de letter, de vleugelbreedte en 

de afstand tussen het buitenste aandrijfwiel en de rand aanduidt (zie figuur 25). 
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Figuur 26 Definitie 'Wing Span' en buitenste aandrijfwiel 

 

In tabel 7 wordt uitgelegd hoe de 'Aerodrome Reference Code' wordt bepaald. De 'Aerodrome 

Reference Code' bestaat uit een nummer en een letter. 

 

Tabel 7  'Aerodrome Reference Code' 

 

 

Met behulp van deze code en aan de hand van tabel 8 worden de hoogten van de karakters op een 

instructiebord bepaald. 

Tabel 8  Hoogtebepaling van het opschrift op de instructieborden 

'Runway 

Code 

Number' 

Minimumkarakterhoogte Gemiddelde 

helderheid van 

de instructie-

borden 

'Mandatory 

Instruction 

Signs' 

Informatie- instructieborden 

 'Runway Exit' en 

'Runway Vacated Signs' 

'Other Signs' 
Rood: 30 

2m

Cd
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1 of 2 300 mm 300 mm 200 mm 
Geel: 150 

2m

Cd
 

3 of 4 400 mm 400 mm 300 mm 
Wit: 300 

2m

Cd
 

 

Opmerking: Het grootste vliegtuig dat gebruikmaakt van de “Johan Adolf Pengel International 

Airport” heeft een vleugelbreedte van meer dan 1800 meter en valt onder de 'Letter Code' E. 

Aan de hand van deze gegevens kan worden geconcludeerd dat de luchthaven valt onder een 

'Aerodrome Reference Code' 4E.  

 

Voor de “Johan Adolf Pengel International Airport” zijn de karakterhoogten van de instructie-

borden: 

'Mandatory Instruction Signs'   400 mm 

'Runway Exit' en 'Runway Vacated Signs' 400 mm 

'Other Signs'     300 mm 

 

Voor de berekening van de gemiddelde lichtsterkte van de instructieborden is gebruikgemaakt 

van figuur 26. Aan de linker- en bovenzijde van het instructiebord wordt 7,5 cm vrijgehouden. 

Daarna worden er vanuit deze lijn horizontale en verticale lijnen getrokken met een onderlinge 

afstand van 15 cm. Indien aan de rechterzijde van het instructiebord een ruimte overblijft van 

tussen 15 cm en 22,5 cm, dan wordt er nog een ruimte van 7,5 cm vrijgehouden.  

 

Figuur 27 Berekening van de gemiddelde lichtsterkte van de instructieborden 
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4.3 Opbouw verlichtingsinstallatie parallelle 'Taxiway' 

De “Johan Adolf Pengel International Airport” bestaat momenteel uit vijf (5) 'Taxiways' en dat 

aantal wordt door de aanleg van de parallelle 'Taxiway' uitgebreid naar zeven (7) 'Taxiways'. De 

'Taxiways' die bijkomen zijn 'Taxiway F' en 'Taxiway G'.  

 

Montage van de verlichtingsarmaturen 

De inbouwverlichtingsarmaturen(zie bijlage II: Documentatie 'Taxiway Edge Lights' inbouw) 

worden in een sokkel gemonteerd van 500 mm x 500 mm x 500 mm en worden middels een PE-

buis verbonden met de transformatorput. Bij elke inbouwverlichtingsarmatuur is een transforma-

torput aanwezig, waarin de seriestroomtransformator en de connectoren worden opgesteld. 

Tevens worden er in de transformatorput ook voorzieningen getroffen om de transformator en de 

verlichtingsarmatuur van aarding te voorzien. Bij elke 400 meter van het tracé wordt er één (1) 

aardelektrode met een lengte van drie (3) meter ingeslagen en door middel van 35 mm
2
 koperen 

draad ('Blanc Copper') met elkaar verbonden om zodoende een netwerk te creëren. Omdat de 

grondgesteldheid grotendeels bestaat uit savannezand is het moeilijk om een goede aardings-

weerstand te krijgen voor de installatie. Door het verbinden van de aardelektroden met elkaar 

wordt deze tekortkoming in de installatie weggewerkt. De aarding van de primaire kabels vindt 

plaats in MCR
3
. Nabij de transformatorput wordt een sleuf gegraven voor de aanleg van de pri-

maire kabels. De sleuf wordt eerst gevuld met 10 cm "schoon zand", waarna de elektrakabels 

worden aangelegd. Vervolgens wordt de sleuf voor 20 cm gevuld met "schoon zand", waarna een 

kabelbescherming (Rekoband) wordt aangebracht. Op een hoogte van 50 cm wordt een waar-

schuwingslint aangebracht. Figuur 27 geeft het principeschema van de installatie weer. 

 

Figuur 28 Principeschema installatie inbouw verlichtingsarmatuur 

 

De opbouwverlichtingsarmaturen (zie bijlage I: Documentatie 'Taxiway Edge Lights' opbouw) 

worden ook aan de hand van hetzelfde principe als die van de inbouwverlichtingsarmaturen 

gemonteerd (zie figuur 28). 
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Figuur 29 Principeschema installatie opbouw verlichtingsarmatuur 

 

De elektra- installatie van de verlichtingsinstallatie 

De 'Taxiway Edge Lights' van de parallelle 'Taxiway' zullen over twee (2) groepen worden ver-

deeld en elke groep zal worden aangesloten op twee (2) MCR
3
. Deze 'Micro Constant Current 

Regulators' zullen in een nieuw substation worden opgesteld en zullen TWY 4 en TWY 5 wor-

den genoemd.Om de bedrijfszekerheid van de verlichtingsinstallatie te garanderen, zal de instal-

latie redundant worden uitgevoerd. Op de TWY 4 zullen de verlichtingsarmaturen met even ge-

tallen (lampcodes) worden aangesloten en op TWY 5 die met de oneven getallen(zie tekening: 

Blad 05: Lay-Out inplanting armaturen en transformatorputten  'Taxiway Edge and Signs'-TWY 

4 en TWY 5 overzicht). 

 

Van het type hoogspanningskabel dat zal worden toegepast voor de parallelle 'Taxiway' is de do-

cumentatie gegeven in bijlage IX. De hoogspanningskabel zal op een afstand van 3 meter vanuit 

de rand van de 'Taxiway Shoulder' worden aangelegd. Voor het vormen van één ringleiding is er 

ongeveer 7,5 km aan hoogspanningskabels nodig. Aan de hand van de voornoemde gegevens 

moet het totale vermogen van de 'Taxiway Edge Lights' worden berekend voor deTWY 4 en 

TWY 5 (zie tabel 9). 
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Tabel 9  Overzicht calculatie totale vermogen 'Taxiway' 

Vermogen TWY 4 Vermogen TWY 5 

Formule: BAPS   

P = Vermogen 

A = aantal verlichtingsarmaturen 

B = vermogen verlichtingsarmatuur 

A = 49 A = 48 

B = 20,4VA B = 20,4 VA 

VAP 6,9994,2049   VAP 2,9794,2048   

 

De aardingsinstallatie: primaire zijde van de seriestroomtransformator  

De primaire zijde van de verlichtingsinstallatie zal worden uitgevoerd met behulp van een hoog-

spanningkabel die is voorzien van een ijzeren armering. Bij de lasverbindingen, worden de arme-

ringen van beide kabels met elkaar doorverbonden, waardoor een gesloten aardleiding ontstaat. 

Verder zal de armering ook op de locatie van de primaire transformatorconnectoren worden 

aangesloten op de aardrail in de transformatorputten (zie figuur 30). Ten slotte vindt de aanslui-

ting van de kabelarmering met aarde ook plaats bij de MCR
3
. De MCR

3
 is aan de voorkant voor-

zien van een 'Cutout'. Met de 'Cutout' is het mogelijk om het stroomcircuit in drie (3) standen te 

regelen, afhankelijk van de werkzaamheden die worden uitgevoerd op de ringleiding.  

1. Stand 1: 'Operation' positie: de MCR
3
 is doorverbonden met de ringleiding. 

2. Stand 2: 'Maintenance' positie: de MCR
3
 en de ringleiding zijn kortgesloten en doorver-

bonden met de plaatselijke aarding. 

3. Stand 3: 'Test and Measure' positie: de MCR
3
 is kortgesloten en doorverbonden met de  

plaatselijke aarding. De ringleiding is ook kortgesloten, maar doorverbonden met 

de 'Measurement Socket'. 

In figuur 29 is de locatie van de 'Cutout' en de drie (3) regelstanden weergegeven. 
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Figuur 30 Locatie 'Cutout' en de drie (3) regelstanden 

 

De aardingsinstallatie: secundaire zijde van de seriestroomtransformator  

De secundaire kabels van de 'Taxiway Edge Lights' zullen ook met aarde worden verbonden. Om 

dit te realiseren is in de transformatorputten een aardrail opgenomen, waarop de verschillende 

aansluitingen van de aardkabels zullen plaatsvinden. Vanuit het substation zal samen met de 

hoogspanningskabel ook een aarddraad met een doorsnede van 35 mm
2
 worden aangelegd. Deze 

aarddraad zal met de aardrail, in de transformatorputten,en op het bestaande aardingsnetwerk van 

de “Johan Adolf Pengel International Airport” worden gekoppeld. Verder zullen er om de 400 

meter aardpennen worden ingeslagen en worden verbonden met aarde (zie figuur 30). 

 

Figuur 31 Principeschema aansluiting aarding in transformatorputten 
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De back-upinstallatie 

Conform de ICAO dienen de diverse verlichtingsinstallaties binnen 15 seconden wederom te 

worden voorzien van elektriciteit. Dit zal ook gelden voor de 'Taxiway Edge Lights' van de pa-

rallelle 'Taxiway' en voor de instructieborden.TWY 4 en TWY 5 zullen aan de primaire zijde 

worden aangesloten op een laagspanningsinstallatie (220V-3fase) van transformatorstation 11.  

Het transformatorstation 11 is aan de primaire zijde, via een 'Ring Main Unit', aangesloten op 

een ringleiding, waarop meerdere transformatoren zijn aangesloten. De ringleiding is aangesloten 

op een 'Switch Gear' waarop de inkomende lijn van de NV EBS en inkomende lijnen van de twee 

(2) generatoren, elk met een vermogen van 850 kVA, zijn aangesloten. Bij eventuele stroomon-

derbreking starten de twee (2) noodaggregaten automatisch op en dat gebeurt wel binnen de vast-

15 seconden. In figuur 31 is het principeschema van de hoogspanningsinstallatie met de aanslui-

ting van de twee (2) noodaggregaten weergegeven. 

 

Figuur 32 Principeschema van de totale „Taxiway Edge Lights‟ 

 

Locatie van de instructieborden 

De afstand tussen de 'Runway Holding Position' en de 'Runway' middellijn wordt bepaald aan de 

hand van tabel 11. Als eerder aangegeven heeft de “Johan Adolf Pengel International Airport” 

'Aerodrome Reference Code' 4E en heeft bovendien een ILS die is ingedeeld in categorie I ('Pre-

cision Approach'). De minimale afstand wordt gehaald uit tabel 10 en is 90 meter. De grens van 

de 'Runway Holding Position' wordt aangeduid met een gele streep die is gemarkeerd op de 'Ta-

xiway'. Aan weerszijden van deze gele lijn worden de 'Runway Guard Lights' geplaatst en in het 

verlengde hiervan komen de instructieborden voor.  
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Conform de ICAO mogen binnen de 60 meter vanuit de 'Runway' middellijn geen objecten voor-

komen, die mogelijke storingen kunnen veroorzaken in de signalen van de 'GS' en de 'LOC'. 

Aangezien de instructieborden op een afstand van 90 meter vanuit de 'Runway' middenlijn wor-

den geplaatst, hebben deze elementen geen invloed op de vorengenoemde signalen. Ook moeten 

de instructieborden op een bepaalde afstand van de 'Taxiway Edge' worden geplaatst. Dit in ver-

band met de schade die een instructiebord kan aanrichten aan een vliegtuig. In tabel 11zijn de af-

standen tussen de 'Taxiway Edge' en de instructieborden, die gelden voor “Johan Adolf Pengel 

International Airport” in blauw aangegeven. Uitgaande van deze ontwerpcriteria worden de 

maximale lengte en breedte van de instructieborden voor de parallelle 'Taxiway' bepaald. 

Tabel 10  Minimale afstand tussen de 'Runway' middellijn en de 'Runway Holding Position' 

 

Tabel 11  Minimale afstand tussen de 'Taxiway Edge' en de instructieborden 

 

 

Maatbepaling van de instructieborden 

Om de instructie op de instructieborden duidelijk zichtbaar te maken zijn er in de ICAO  voor-

waarden gesteld. Deze voorwaarden hebben onder andere betrekking op de hoogte en de breedte 

van de letters/nummers, maar ook op de onderlinge afstanden tussen de letters en nummers on-

derling. De hoogte van de instructieborden wordt zoals aangegeven in figuur 32 bepaald, alleen 

wanneer de karakterhoogte bekend of gegeven is.  
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Figuur 33 Maatbepaling instructieborden 

 

In bijlage IX zijn de maten van de instructieborden in een overzicht weergegeven. Het vermogen 

van de instructieborden is in de kleur blauw aangegeven.  

Het vermogen van de MCR
3
 kan worden bepaald, aangezien alle gegevens nu bekend zijn. Op de 

ringleiding TWY 4 zullen worden aangesloten: de 'Taxiway Edge Lights' en 'Signs'. Het totale 

vermogen van elke ringleiding zal zijn: 

TWY 2 

Totaal vermogen 'Taxiway Edge Lights'& transformator: [ W4,2040 ] 816VA 

Totaal vermogen 'Signs'       2175VA 

Totale verliezen in de ringleiding [
km

VA
kmZL 20014  ]  2800 VA + 

Totaal vermogen        5791 VA 

 

TWY 4 

Totaal vermogen 'Taxiway Edge Lights'& transformator:   1000VA 

Totale verliezen in de ringleiding [
km

W
kmZL 2005,7  ]  1500VA + 

Totaal vermogen        2500VA 

 

TWY 5  

Totaal vermogen 'Taxiway Edge Lights':       980VA 

Totale verliezen in de ringleiding [
km

W
kmZL 2005,7  ]  1500 VA + 

Totaal vermogen        2480VA 

Gekozen wordt voor MCR
3
s met de volgende vermogens: 

kVAVATWY 1057912   

kVAVATWY 525004   

kVAVATWY 524805   
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Conclusie: 

Vanwege de uitbreiding van de ringleiding TWY 2 zal de bestaande MCR
3
 van 4 kVA moeten 

worden vervangen door één (1) van10 kVA. Aangezien er in het 'Substation' een reserve MCR
3
 

van 15 kVA aanwezig is, kan dat worden gebruikt. Hierdoor moet alleen de bekabeling van de 

huidige MCR
3
(4 kVA) worden verplaatst en worden verlengd naar de nieuwe MCR

3
 (15 kVA). 

 

Levensduur 'Taxiway Edge Lights' 

De 'Taxiway Edge Lights', die zullen worden geïnstalleerd voor de parallelle 'Taxiway', hebben 

elk 100.000 branduren en zullen dagelijks ongeveer 15 uren in bedrijf zijn gedurende 7 dagen. 

Aan de hand van deze gegevens kan de levensduur van de 'Taxiway Edge Lights' worden bere-

kend. Hieruit volgt dat de verlichtingsarmaturen na 18¼ jaren 








 15752

000.100
 moeten worden ver-

vangen.   

 

In tabel 12 worden de kortsluitstromen in de drie (3) ringleidingen bepaald.  

 

Tabel 12  Overzicht kortsluitstromen TWY 2, TWY 4 en TWY 5 

Kortsluitstroom van de 

ringleiding TWY 2 

bedraagt: 

Kortsluitstroom van de ring-

leiding TWY 4 bedraagt: 

Kortsluitstroom van de 

ringleiding TWY 5 

bedraagt: 

 
 

 RdWeers

USpanning
ItroomKortsluits k

tan
  

VURMS 2272 8
 VURMS 757  VURMS 757  

Lengte kabel = 14 km Lengte kabel = 7,5 km Lengte kabel = 7,5 km 

km
R


 08.3  

km
R


 08.3  

km
R


 08.3  




 12.4308,314
km

kmR

 




 1.2308,35,7
km

kmR  


 1.2308,35,7
km

kmR  

A
V

Ik 7,52
12,43

2272



  A

V
Ik 77,32

1,23

757



  A

V
Ik 77,32

1,23

757



  

                                                 
8Zie bijlage IV voor URMS van de MCR3. 
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4.4 Besturing van de 'Taxiway Lights' 

De verlichtingsinstallatie van de parallelle'Taxiway' zal via seriestroomtransformatoren worden 

aangesloten en wel op de desbetreffende MCR
3
. Voor de verlichtingsinstallatie van de parallelle 

'Taxiway' zijn er twee (2) stuks MCR
3
's nodig van 5 kVA voor TWY 4 en TWY 5. Voor TWY 2 

wordt voorgesteld om gebruik te maken van de reserve 15 kVA MCR
3
. De aansluiting van de 

verlichtingsarmaturen op de MCR
3
 en de bediening daarvan zal alsvolgt geschieden: 

a) De verlichtingsarmaturen zijn in verschillende groepen, middels een eenaderige hoog-

spanningskabel, aangesloten op de desbetreffende MCR
3
. TWY 4 en TWY 5 worden elk 

op een 5 kVA MCR
3
 aangesloten, terwijl TWY 2 wordt aangesloten op de reserve MCR

3
 

van 10 kVA. Afhankelijk van hun toepassing worden de MCR
3
s wel of niet voorzien van 

een 'Selector-Switch', die het mogelijk maakt om de lichtintensiteit van de verlichtings-

armaturen in stappen in te stellen (ICAO-reglement). De MCR
3
s zullen worden gebruikt 

voor de verlichtingsinstallatie van de parallelle 'Taxiway'en moeten in drie (3) stappen in 

te stellen zijn. 

b) Vervolgens zal het besturingsgedeelte van de MCR
3
s (TWY 4 en TWY 5) worden aange-

sloten op een gezamenlijke 'Programmable Logic Controller' (PLC). De noodzaak van 

een PLC is, omdat de MCR
3
van TWY 4 en TWY 5 zullen worden opgesteld in een 'Sub-

station', dat ongeveer 4 km is verwijderdvan de 'Control Tower'. In de 'Control Tower' zal 

de PLC, die communiceert met de MCR
3
 worden gemonteerd. De verbinding tussen deze 

twee apparaten wordt gerealiseerd met behulp van drie (3)glasvezel draadparen.Voor de 

aansluiting wordt gebruikgemaakt van één (1) glasvezel draadpaar. De overige glasvezel 

draadparen dienen als reserve. 

c) De MCR
3
 heeft de mogelijkheid om meerdere computers aan te sluiten, waardoor ook an-

dere afdelingen de status van de verlichtingsarmaturen kunnen volgen. De aansluiting zal 

op dezelfde manier plaatsvinden als beschreven in lid b. 

d) Het besturingsprogramma van de verlichtingsinstallatie op de computers zal moeten wor-

den aangepast en zal moeten worden uitgebreid. In het huidige besturingsprogramma is 

alleen een overzicht van de 'Runway' en de 'Taxiways' opgenomen. Via het besturings-

programma worden de verschillende verlichtingsinstallaties in- en uitgeschakeld. 

Aangezien er een parallelle 'Taxiway' wordt aangelegd, moet het overzicht van de paral-

lelle 'Taxiway' ook worden opgenomen in het programma. Aanpassingen en uitbreidingen 

worden in het programma gedaan door de leverancier, in deze door ADB. In figuur 33 is 

het principeschema inzake het besturingsgedeelte van de verlichtingsinstallatie weerge-

geven. 
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Figuur 34  Principeschema besturingsinstallatie van de MCR3 

 

Opmerking: Het aansluiten van een generator op de installatie die bestemd is voor de MCR
3
 is 

een optie. Aangezien de “Johan Adolf Pengel International Airport” een centraal back-upsys-

teem heeft, is deze optie niet noodzakelijk. 

 

4.5 Filosofie t.o.v. milieu 

De manier waarop de mens de aarde op dit moment gebruikt, vormt een extreme belasting voor 

de ecosystemen op aarde. De effecten hiervan zijn te zien in de massale uitsterving van vissen, 

de uitbreiding van woestijnen, stijging van CO2 in de atmosfeer, bodemerosie, klimaatverande-

ring en de stijging van de zeespiegel. De groeiende wereldbevolking vormt ook een bedreiging 

voor de nu al overbelaste ecosystemen.Aan de mens moeten verplichtingen worden opgelegd om 

zorg te dragen voor het behoud van ecosystemen. Het belangrijkste milieuprobleem van deze tijd 

is de uitstoot van CO2. Daarom zijn voor dit ontwerp materialen voorgeschreven, die gefabri-

ceerd worden voor een lage uitstoot van CO2-gas. 

 

Het grootste deel van de materialen die nodig zijn voor de installatie, zal worden ingekocht van 

ADB. ADB is een ISO 9001-2008 gecertificeerd bedrijf, hetgeen inhoudt dat alle goederen en 

materialen die door hen zijn gefabriceerd, voldoen aan onder andere de geldende wet- en regel-

geving voor milieuveiligheid. Voor de 'Taxiway Edge Lights' heeft ADB een calculatieprogram-

ma ontworpen waarmee de besparing van CO2, van de LED- verlichtingsarmaturen, kan worden 
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bepaald. Voor de  parallelle „Taxiway‟ van de “Johan Adolf Pengel International Airport” zijn 

LED 'Taxiway Edge Lights' toegepast. De besparing van de CO2 gassen van deze verlichtings-

armaturen zijn bepaald en in bijlage VIII weergegeven. 

Bovendien fabriceert ADB de materialen en goederen conform de klanteisen, waarbij de nadruk 

wordt gelegd op het klimaat waarin de verlichtingsarmaturen zullen worden opgesteld. Tijdens 

de aanschaf van de materialen moet duidelijk worden aangegeven dat de materialen en goederen 

geschikt moeten zijn voor het tropische klimaat van Suriname. Alle verlichtingsarmaturen van 

ADB hebben de optie om speciale eisen op te geven (zie figuur 34). In bijlage V is het ISO 9001-

2008 certificaat van ADB toegevoegd. 

 

Figuur 35  Aanduiding 'Special Requirements Taxiway Lights' 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 

Uit het onderzoek en uit het ontwerp kunnen worden geconcludeerd, dat: 

1. in de ICAO-reglementen de voorwaarden en eisen zijn aangegeven, waaraan een verlich-

tingsinstallatie van de parallelle 'Taxiway' dient te voldoen.Van deze voorwaarden kan 

niet worden afgeweken. 

2. alle 'Taxiway Edge Lights', ongeacht hun afstand van de energiebron, dezelfde lichtsterk-

te dienen te hebben. Aangezien de afstanden die overbrugd moeten worden ettelijke  kilo-

meters bedragen en door toepassing van spanningsbronnen spanningsverliezen zullen op-

treden in de ringleiding die van invloed kunnen zijn voor de 'Taxiway Edge Lights', is het 

niet rendabel om gebruik te maken van deze bronnen. Daarom is er voor dit ontwerp ge-

kozen voor de 'Micro Constant Current Regulator' (MCR
3
) in combinatie met serie-

stroomtransformatoren.  

3. de seriestroomtransformator zorgt voor een galvanische scheiding in de ringleiding. 

Hiermee wordt bedoeld dat bij het defect raken van een 'Taxiway Edge Lights', de ove-

rige verlichtingsarmaturen normaal in bedrijf zullen zijn. De bedrijfszekerheid van de 

verlichtingsinstallatie is gegarandeerd. 

4. indien een seriestroomtransformator defect raakt in de ringleiding, alle verlichtingsarma-

turen uit bedrijf zullen gaan, aangezien het stroomcircuit nu onderbroken is. 

5. de 'Taxiway Edge Lights' voor de parallelle 'Taxiway' na 17½ jaren worden vervangen. 

 

Aanbevelingen 

Het volgende wordt aanbevolen t.a.v. van het onderzoek en voor het ontwerp van de vliegveld-

verlichtingsinstallatie: 

1. Om effectief te kunnen handelen, wanneer een 'Taxiway Edge Lights' per ongeluk wordt 

aangereden tijdens de reguliere onderhoudswerkzaamheden, is het raadzaam om reserve 

van de voorgenoemde verlichtingsarmatuur in voorraad te hebben. 

2. De 'Taxiway Edge Lights' dienen bij een stroomonderbreking binnen 15 seconden weder-

om in bedrijf te zijn. Om te voldoen aan deze voorwaarde zijn twee (2) stuks generatoren 

reeds opgenomen in de huidige verlichtingsinstallatie en starten die automatisch op bij 

een stroomonderbreking. Het kan voorkomen dat de generatoren vanwege diverse om-

standigheden niet binnen de ingestelde tijd kunnen opstarten (bijvoorbeeld:  tijdens on-

derhoudswerkzaamheden is per ongeluk de noodstopschakelaar ingeschakeld). Daarom 

wordt er aanbevolen om voor de parallelle 'Taxiway', een 'Uninteruptable Power Supply' 

op te nemen in de elektrische installatie. Hierdoor treedt er geen onderbreking op in de 

elektriciteitsvoorziening van de verlichtingsinstallatie. 
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Bijlage VI Simulatierapport verlichtingssterkte APRON 

Horizontale verlichtingsterkte van de APRON 
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Verticale verlichtingsterkte van de APRON 
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Bijlage VII Kostenraming 

Nr. Omschrijving Eenheid Hoeveelheid eenheidsprijs euro Totaal euro 

 

Algemeen 

    
1 Mobilisatie  lot 1 50,000.00 50,000.00 

2 Demobilisatie lot 1 12,000.00 12,000.00 

3 As-built drawings lot 1 4,000.00 4,000.00 

4 Aanpassingen huidige installatie TWY Edge lights lot 10 1,500.00 15,000.00 

5 Aanpassen van het besturingssysteem lot 1 5,000.00 5,000.00 

      

 

Verlichtingsinstallaties 

    
1 TWY Edge lights in LED- opbouw stuks 101 195.00 19,695.00 

2 TWY Edge lights in LED- inbouw stuks 44 300.00 13,200.00 

3 Signbord in LED stuks 20 700.00 14,000.00 

4 Shielded primary kabel 5 kV m 30000 9.50 285,000.00 

5 Connectoren primary shielded cable stuks 225 60.00 13,500.00 

6 Connectoren secundaire shielded cable stuks 200 60.00 12,000.00 

7 4" PE buizen flexibel lengte 300 200 60,000.00 

8 Transformatorputten stuks 175 900.00 157,500.00 

9 Seriestroomtransformatoren 45 W stuks 145 60.00 8,700.00 

10 Seriestroomtransformatoren 100 W stuks 10 100.00 1,000.00 

11 Seriestroomtransformatoren 200 W stuks 9 140.00 1,260.00 

12 Seriestroomtransformatoren 300 W stuks 4 170.00 680.00 

13 Rekoband meter 9500 15.00 142,500.00 

14 Graafwerkzaamheden stuks 6000 60.00 360,000.00 

15 Runway Guard lights stuks 4 8,880.00 35,520.00 

16 HDPE- buizen (onder de baan) meter 400 50.00 20,000.00 

      

 

Besturingsgedeelte 

    
1 Micro Constant Current Regulator stuks 2 13,000.00 26,000.00 

2 Substation t.b.v. MCR (kunststof) lot 1 75,000.00 75,000.00 

3 Glasvezelkabel compleet meter 3500 40.00 140,000.00 

4 Graafwerkzaamheden stuks 5000 60.00 300,000.00 

5 Gestuurde boring meter 30 800.00 24,000.00 

6 Metingen en aansluitingen lot 1 3000.00 3,000.00 

      

 

Subtotaal 

   

1,798,555.00 

 

Onvoorzien 

   

   150,000.00 

 

Totaal 

   

1,948,555.00 
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Bijlage VIII CO2 vergelijking LED en Incandescent 

 
 

 

 

 

ADB ETES L-861T LED without Heater  

Elevated Taxiway Edge Light 

Life Cycle Costs, Return on Investment and Greenhouse Gas Benefits Comparison 

vs. Quartz-Incandescent 

Note: Manually enter items highlighted in yellow   

System Parameters Value     Comment 

Number of fixtures 145       

Energy Price (present cost) per kWH $0.080        

Average Operating Time per year in hours 4380     Based on operation for 12 hrs/day over the course of 1 year. 

Optional ROI calculation methodology. 

 

Percentage of investment using local funds 

100%     

OPTIONAL method to consider the ROI calculation from the 

local airports perspective. If a portion of the investment uses 

federal or state funds, the actual local portion of the investment 

is much lower. 

        

Note that the local airport still receives the full financial benefit 

of the entire investment compared to traditional fixtures for 

every year after the initial investment is paid back.   

Enter 100% if this investment method is not used. 

          

System Factors LED Incandescent 
Investment  

(Savings) 
Comment 

Capital Equipment Cost- CCR $26,000.00  $26,000.00  $0.00  

Investment differential for the circuit power supply. Do a load 

calculation for the quantity of fixtures used and determine the 

CCR size required. Enter the cost for each CCR. If existing CCR 

is being reused, enter zero in both cells. 

Fixture Purchase Cost $300.00  $200.00  $100.00  Investment differential for each fixture. 

Capital Equipment Cost- Isolation Transformer $80.00  $80.00  $0.00  

Investment differential for fixture isolation transformer.  For the 

L-861T ETES w/o heater, use 10/15W.  For the L-861T Quartz-

Incandescent, use 30/45W. 

Total of Capital Equipment Investment     $14,500.00  
Investment differential for CCR + total quantity of fixtures and 

isolation transformers. 

Energy Costs and Savings LED Incandescent Savings (Cost) Comment 

Power Supply Size Used (Watts) 8,600 17,200     

Average CCR Efficiency 85% 85%   

Average CCR efficiency (as seen at CCRs input) of all CCR 

steps.  For a 3-step CCR (the type normally used on Medium 

Intensity runway edge circuits), estimate is 85%. 

Average Fixture Load (VA) 22.5 45   

The CCR is typically set at step 1 (B10) or 2 (B30).  Average 

VA load is 50% of the maximum load.  For ETES LED, this is 

12/2 = 6VA.  For 30W lamp this is 30/2 = 15VA; For 45W lamp 

this is 45/2 = 22.5VA. 

Average Isolation Transformer load (VA) 1.5 4.5   

This figure is for heating losses for the isolation transformer. For 

a 10/15W isolation 

transformer with an L-861T LED, the maximum load is 3VA 

(1.5VA average). For a  

30/45W isolation transformer with an L-861T LED, the 

maximum load is  

        

8.4 (4.2VA average).  For a 30W Quartz-Incandescent (Q-I) 

lamp, transformer losses  

are 6VA maximum (3VA average).  For 45W Q-I lamp, 

transformer losses are 9 VA  

maximum (4.5VA average). 

Total Energy Savings (or Costs) per year $1,671.41  $3,419.03  $1,747.62  
Equals differential of (Total power supply and fixture energy use 

x Average Operating Time per year) x (energy cost). 

Maintenance Costs LED Incandescent Savings (Cost) Comment 

Average Replacement Lamp Cost $0.00  $500.00    
Average of Incandescent and Quartz-Incandescent Lamp Costs 

is $7.75 

Average Replace Lamp Labor; Fuel Cost; Coordinate 

Airfield Closure per fixture 
$0.00  $35.00    

Industry average cost by customer survey to replace Quartz-

Incandescent lamps. 

Average lamp replacements per year 0 2   Quartz-Incandescent Industry Average by Customer Survey = 2. 

Routine Maintenance Cost per year $0.00  $155,150.00  $155,150.00  
Equals Total Replacements x (Average Lamp Cost + Average 

Labor and Equipment Cost). 

      
GREEN SAVINGS 

  

Total Yearly Savings (Energy + Lamp + Labor): $156,898  
 

15243.7 KWH: Total LED Energy Consumption per Year 

On Total Investment of: $14,500  
 

31440.0 KWH: Total Incandescent Energy Consumption per Year 

Investment portion using local funds: $14,500  
 

16196.3 KWH: Total Energy Consumption Reduction per Year 

LED Return on Investment (ROI): 0.09 years     

NOTE: ROI value should be considered as a conservative estimate  

  because other savings may be present such as airport  

  operations savings due to reduced airfield down time. 
 

 

Total Ongoing Energy & Labor Costs/Year  

if Incandescent is used instead of  LED: 
($156,898)   

  

Percentage Savings due to: % 
  

 

 

Energy Cost 1.1%  $1,747.62   
 

Lamp Replacement Cost 92.4%  $145,000.00   
 

Lamp Replacement Labor 6.5%  $10,150.00   
 

Capital Equip (Power + Fixture equipage) -- only if 

savings 

n/a 
 $-        

  100%  $156,897.62      
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Life Cycle Cost         

Fixture Lifetime (years) 17.5     

  LED Incandescent Cost (Savings) Comment 

Total System Acquisition Cost $81,100.00  $66,600.00  $14,500.00  
Includes power-supply cost plus total of fixtures and transformer 

costs. 

Installation Cost $0.00  $0.00  $0.00  

Enter installation costs for each technology.  Installation costs 

for Incandescent might include costs for larger circuit breaker, 

input power wire gauge/bus bar, commercial  

        
power transformer and larger engine generator. Enter zero in 

both cells if there are no differences. 

Total Operating Cost (energy) $29,249.68  $59,833.03  ($30,583.35) 

Note: Energy price per kWH is assumed to remain unchanged 

across the full life-cycle period of the applications being 

compared. 

Routine Maintenance Cost (light-source + labor only) $0.00  $2,715,125.00  ($2,715,125.00) 
Based on routine replacements of light-sources plus labor costs 

over lifetime of all fixtures. 

Other Maintenance Cost (over lifetime) $0.00  $0.00  $0.00  

Enter any other maintenance costs over the lifetime of the 

fixtures (such as fixture refurbishment). Exclude costs covered 

under warranty. 

Total Life Cycle Cost $110,349.68  $2,841,558.03  ($2,731,208.35) 
 

 After 17.5 years, the total estimated reduction of emissions is 210 metric tons of CO2, or about one year's worth of emissions from 40.3 vehicles or 17.5 to 26.3 homes. 
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Bijlage IX Documentatie hoogspanningskabel 
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Bijlage X  Instructieborden met afmetingen 

 

Betekenis van enkele waarschuwingsinstructieborden 

 

 
 

Betekenis van enkele informatie- instructieborden 
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Nr. Hoogte letter Afmeting (mm) Opschriften/afmetingen/vermogen 

1 400  

800
2

400
400

2

400

22




















H
H

H
H  

210020884002482009896

9810027496274200



B
 

 

Afmeting: 800 x 2100 

(Ps = 171VA)  

2 400 
 

Afmeting: 800 x 2100 

(Ps = 171VA) 

3 300  

 

 

 

600
2

300
300

2

300

22




















H
H

H
H  

700548300248 B  

 

Afmeting: 600 x 700 

(Ps = 67VA) 

4 300 
 

Afmeting: 600 x 700 

(Ps = 67VA) 

5 300  

Afmeting: 600 x 700 

(Ps = 67VA) 

6 400  

800
2

400
400

2

400

22




















H
H

H
H  

13001148100248400400 B  

 

Afmeting: 800 x 1300 

(Ps = 80VA) 

7 400  

Afmeting: 800 x 1300 

(Ps = 80VA) 

8 300 
600

2

300
300

2

300

22




















H
H

H
H  

29002796150400100205150150400100

1861503002053001



B
 

210019911504001001861501504001002051502 B

 

 

 

Afmeting: 600 x 2900 + 600 x 2100 

(Ps = 147VA) + (Ps = 85VA) 

9 300 
600

2

300
300

2

300

22




















H
H

H
H  

29002796150400

1002051501504001001861503002053001



B
 

110010051504001002051502 B  

 

 

Afmeting: 600 x 2900 + 600 x 1100 

(Ps = 147VA) + (Ps = 67VA) 

10 300 
600

2

300
300

2

300

22




















H
H

H
H  

29002796150400

1002051501504001001861503002053001



B
 

 

 

Afmeting: 600 x 2900 

(Ps = 147VA) 

11 300 
600

2

300
300

2

300

22




















H
H

H
H  

190017911504001001861503002053001 B  

 

Afmeting: 600 x 1900 

(Ps = 80VA) 

12 300  
 

Afmeting: 600 x 2100 + 600 x 2900 

(Ps = 85VA) + (Ps = 147VA) 

13 300  
 

Afmeting: 600 x 2900 

(Ps = 147VA)  

14 300  
 

Afmeting: 600 x 1900 

(Ps = 80VA) 
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Bijlage X I 'Levelling Device' en principe aarding aansluiting transformatorputten  

 
 

Instellen van de 'Approach Lights' conform de ICAO-standaarden. 
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Bijlage XII Tabellen bepaling afmetingen instructieborden en karakterhoogte   
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Bijlage XIII  Tekeningen   

Bestaande verlichtingsinstallatie van de 'Runway' en 'Taxiway' 

Blad 01  Lay-out inplanting armaturen en transformatorputten „Runway Edge and Threshold'-overzicht 

Blad 02  Lay-out inplanting armaturen en transformatorputten „Taxiway Edge and Signs'-TWY 1 overzicht  

Blad 03  Lay-out inplanting armaturen en transformatorputten „Taxiway Edge and Signs'- TWY 2 overzicht  

Blad 04  Lay-out inplanting armaturen en transformatorputten „Taxiway Edge and Signs'- TWY 3 overzicht  

 

Verlichtingsinstallatie van de parallel 'Taxiway' 

Blad 05  Lay-out inplanting armaturen en transformatorputten „Taxiway Edge and Signs'-TWY 4 en TWY 5 overzicht  

Blad 06  Tracé aanleg primaire kabels en locatie nieuwe substation 

Blad 07  Installatieschema „Taxiway‟ verlichtingsinstallatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


