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19 september 2022 

 
Geslaagde grootschalige noodoefening op 
Airport Weeze 

Weeze – Zo'n 230 mensen waren donderdagavond betrokken bij een 
grootschalige noodoefening op het terrein van Airport Weeze. 
Reddingswerkers uit het district Kleef en van de Nederlandse gemeente 
Bergen oefenden daar de samenwerking in een noodsituatie onder realistische 
omstandigheden. Dr. Sebastian Papst, directeur van Airport Weeze, was 
tevreden over het verloop van de oefening. 
 
De regelmatige grootschalige noodoefening, die Airport Weeze volgens de 
eisen van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart EASA 
regelmatig moet uitvoeren, heeft donderdagavond 15 september 2022 
opnieuw aangetoond dat de reddingseenheden, autoriteiten en instellingen 
ook over de landsgrenzen heen perfect samenwerken. 
 
Naast afdelingen en dienstverleners van de luchthaven waren ook autoriteiten 
zoals veiligheidseenheden bij de oefening betrokken. Het district Düsseldorf, 
dat de toezichthoudende instantie is, het controlecentrum en de politie van 
het district Kleef en de vrijwillige brandweerkorpsen van Weeze, Kevelaer, 
Uedem, Goch en de brandweer van Bergen waren aanwezig. Ook de 
reddingsdienst en de MANV-eenheden van het district Kleef, DFS Aviation 
Services en de THW deden mee. Leden van de DLRG uit het district Kleef 
zorgden voor figuranten, die gewonden en familieleden speelden. 
 
Het scenario betrof een ongeval met de fictieve luchtvaartmaatschappij "Air 
Exercise" op het luchthaventerrein, waarbij brand uitbrak. Het hoofddoel van 
de oefening was het coördineren van de directe redding op de plaats van het 
ongeval, de verzorging van de gewonden en de brandbestrijding. Dankzij een 
permanent geparkeerd vliegtuig, dat een luchtvaartmaatschappij voor deze 
oefening ter beschikking had gesteld, kon de noodoefening in een realistische 
setting plaatsvinden. 
 
Dr. Sebastian Papst en het hoofd van de luchthavenbrandweer en algemeen 
oefenleider Oliver Käfer prezen het verloop van de oefening in een eerste 
samenvatting. Papst benadrukte hoe belangrijk het is om een noodsituatie 
onder realistische omstandigheden te trainen. Na afloop van de oefening 
zullen de deelnemers en de oefenwaarnemers van de verschillende 
autoriteiten en instellingen het verloop van de grootschalige in detail 
evalueren. Het gestelde doel is om de veiligheid, die in het luchtverkeer de 
hoogste prioriteit heeft, verder te optimaliseren en om in geval van nood 
snelle bijstand te kunnen garanderen. 
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Tijdens de oefening, die plaatsvond op donderdag van 18.30 tot 22.00 uur, 
werden de vluchtoperaties gewoon voortgezet. Aankondigingen in de terminal 
informeerden de passagiers over het oefenscenario. 

  
  
Over luchthaven Weeze 
Met 1,2 miljoen passagiers in 2019 is Weeze Airport (NRN) één van de belangrijkste 
internationale luchthavens in Nordrhein-Westfalen. De luchthaven, die in 2003 met 
lijnvluchten begon, is één van de jongste luchthavens in Europa en ook één van de 
eerste particuliere luchthavens in Duitsland. De internationale commerciële 
luchthaven ligt in het district Kleve, ongeveer 70 km ten noorden van Düsseldorf aan 
de A57, direct aan de Nederlandse grens. Binnen een straal van 60 autominuten van 
de luchthaven wonen meer dan 10 miljoen mensen. Zo’n 40 procent van de 
vertrekkende vliegpassagiers komt uit Nederland, ongeveer 60 procent uit de regio 
Niederrhein, het Ruhrgebied en het Rijnland. De belangrijkste klant van de luchthaven 
van Niederrhein is de goedkope luchtvaartmaatschappij Ryanair, die de luchthaven 
heeft uitgebouwd tot een grote Duitse basis met gestationeerde vliegtuigen. 
Corendon Airlines vliegt ook vanaf Weeze. Het luchthavengebied en het aangrenzende 
logistieke en commerciële gebied - Airport City Weeze - beslaan in totaal 620 ha. 

 


