
Navigatielichten moeten aan staan bij vliegtuigen die opere-
ren op het platform, de baan en in de vlucht van zonsop-
komst tot zonsondergang. Daarnaast moeten vliegtuigen die
zijn uitgerust met een anti-collision lichtensysteem die lich-
ten ook tonen tijdens alle operaties (dag en nacht). Echter: In
slecht-zicht omstandigheden kan de pilot-in-command be-
slissen dat de anti-collision lichten uitgezet moeten worden
indien hun straling een gevaar voor de veiligheid opleveren.
Aanvullende strobe (flits-) lichten moeten op de grond uitge-
zet worden indien zij nadelig werken (verblinding) op
grondpersoneel en andere piloten en in de vlucht indien zij
een nadelig effect van weerkaatsing op wolken hebben.

Een anti-collision lichtensysteem kan gebruik maken van een
of meer roterende beacons en/of strobe lichten, hetzij rood of
wit van kleur en zij hebben een andere (hoger dan minimum)
intensiteit vergeleken bij andere vliegtuigen. Veel vliegtuigen
hebben zowel een roterend beacon als een strobe lichtsy-
steem.

De FAA heeft een vrijwillig piloten veiligheidsprogramma,
Operatie Lichten Aan, om het zien en voorkomen concept te
verbeteren. Piloten worden aangemoedigd hun landingslich-
ten aan te doen gedurende takeoff, hetgeen betekent: òf de
landingslichten aan nadat clearance is gegeven, òf wanneer
het vliegtuig begint te rollen. Verder worden piloten aange-
moedigd hun landingslichten aan te doen beneden de
10.000ft, dag en nacht, speciaal wanneer geopereerd wordt
binnen 10 mijl vanaf een luchthaven, of in omstandigheden

van beperkt zicht en in gebieden waar zwermen vogels ver-
wacht kunnen worden, dus kustgebieden, merengebieden,
afvalbergen, enz. Ofschoon lichten aanzetten het concept
zien en voorkomen versterkt, moeten piloten niet daarom
‘achterover gaan leunen’ maar moeten zij altijd een scherpe
blik rondom blijven houden op nadering van andere vlieg-
tuigen. Niet alle vliegtuigen zijn uitgerust met lichten en ook
komt het voor dat piloten hun lichten niet hebben aangezet.
Aanbevelingen van vliegtuigmakers voor het in werking stel-
len van landingslichten en elektrische systemen dienen aan-
dachtig doorgenomen te worden.

Luchtverplaatsingen van grote propeller- en jetvliegtuigen
hebben gezorgd voor het omver blazen of beschadigen van
meerdere kleine vliegtuigen die daarachter taxieden. Om dat
te voorkomen en gezien vanuit het verstoren en verwonden
van grondpersoneel door dergelijke krachten, beveelt de
FAA aan dat carriers en commerciële maatschappijen hun
roterende beacon-lichten altijd aanzetten wanneer de moto-
ren in werking zijn. General aviation piloten in vliegtuigen
die zijn uitgerust met roterende beacons wordt ook aangera-
den om deel te nemen in dit programma dat ontworpen is
om anderen te waarschuwen voor potentiële gevaren. Omdat
dit een programma is op vrijwillige basis moet altijd voor-
zichtigheid in acht worden genomen en moet niet altijd al-
leen maar vertrouwd worden op het roterende beacon als
indicatie dat vliegtuigmotoren in werking zijn.

Wanneer moeten je lichten aan?



Alvorens met taxiën te beginnen, wordt aanbevolen de vol-
gende lichten aan te zetten: navigatie-, positie-, anticollision-,
en logolichten (indien aanwezig). Om bedoelingen duidelijk
te maken aan andere piloten, wordt het aanzetten van de
taxilichten aanbevolen voor het in beweging zetten op de
grond of de bedoeling dat te doen en wordt het uitzetten van
de taxilichten gezien als stopzetten van het vliegtuig of over-
dracht aan ander grondverkeer. Strobe-lichten moeten niet
aan staan tijdens taxiën als zij een nadelige invloed hebben
op het zicht van andere piloten of grondpersoneel.

Naar inzicht van de pilot-in-command dienen alle buitenlich-
ten aangezet worden bij taxiën op of bij het oversteken van
een landingsbaan. Dit om het vliegtuig beter te laten opval-
len bij controllers en andere piloten op approach, taxiënd of
een baan overstekend. Piloten moeten voldoen aan enige be-
perking in de werking van de lichten en moeten zich altijd
rekenschap geven van het effect van landings- en strobe-lich-
ten op andere vliegtuigen in hun omgeving.

Bij het opdraaien van de baan voor takeoff of voor een ‘line
up and wait’ moeten alle lichten, uitgezonderd de landings-
lichten, aan staan teneinde het vliegtuig goed zichtbaar te
maken voor ATC en anderer vliegtuigen op approach. De
landingslichten moeten aan nadat takeoff clearance is gege-
ven of bij het in gang zetten van de takeoff op luchthavens
zonder control tower in werking.

( navigatielichten = positielichten)


