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Geachte Excellentie,
In antwoord op de brief inzake “Een nieuwe visie voor het Nederlandse luchtruim” van de
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Defensie, hebben de GA-sectorpartijen
AOPA, KNVvL, NACA en de NVL-GA, gezamenlijk een reactie verwoord op de Startnota Luchtruimvisie.
Deze brief sluit aan bij de Strategische Visie voor de General Aviation (GA) welke door de genoemde GAsectorpartijen aan de Staatsecretaris en de Tweede Kamer begin februari werd aangeboden.
De GA-sector onderkent met u de noodzaak om tot een betere indeling van het luchtruim te komen en
stelt het op prijs dat onze visie vroegtijdig gevraagd werd.
Het indelen van het Nederlandse luchtruim lijkt vanwege de geografische grenzen een complexe taak.
Gedurende een reeks van jaren zijn wijzigingen aangebracht door vooral de laterale grenzen van
verkeersgebieden aan te passen, waardoor de huidige indeling een bijna onwerkbare situatie oplevert.
De complexiteit zal echter aanzienlijk afnemen indien vooral ook naar de gelaagdheid van het gebruik
van het luchtruim wordt gekeken.
De verschillende eisen en wensen die de diverse gebruikers van het luchtruim stellen liggen grotendeels
in verschillende lagen van het luchtruim. De grote en kleine luchtvaart delen de toegewezen luchthavens
en zullen bij intensief gebruik van elkaar gescheiden moeten worden om maximaal gebruik van de
capaciteit te kunnen maken. Bovendien wijzen wij erop dat het Nederlandse luchtruim is ingebed tussen
de luchtruimen van de ons omringende landen en op veel plaatsen beter geïntegreerd kan worden met
de structuur van het luchtruim in deze landen. Deze integratie zal leiden tot vereenvoudiging en meer
gelijkvormigheid, waarbij de transparantie voor verkeerleiders en vliegers tot een betere werkbaarheid in
de toepassing van het gebruik van de beschikbare ruimte leidt. Transparantie verhoogt ook het veilig
gebruik van het luchtruim.
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De vier uitgangspunten van het kabinet die in de brief van de ministeries worden genoemd
onderschrijven wij en worden bij onze visie gefaciliteerd:
de capaciteit wordt verhoogd;
de uitstoot van schadelijke stoffen wordt verlaagd;
de hinder blijft beperkt;
de veiligheid is geborgd.
Het overgrote deel van de bewegingen van de grote luchtvaart speelt zich af in de hogere luchtlagen.
Alleen startend en landend verkeer zal zich nabij het luchtvaartterrein in de lagere luchtlagen begeven.
De General Aviation bevindt zich hoofdzakelijk in de onderste luchtlaag. Er is dan ook alle reden om de
Transition Altitude te verhogen naar 18000 voet. Door de Transition Altitude te verhogen zal het
naderende verkeer een constante daling kunnen vliegen, hetgeen bij de gewenste CDA approaches nodig
is. De studie die LVNL hierover publiceerde ondersteunt deze visie. De wijziging van de
hoogtemeterinstelling op grotere hoogte buiten het naderingsverkeersgebied levert een extra vliegniveau
op in de lagere luchtlagen.
De capaciteit van het luchtruim wordt aanzienlijk verbeterd door de grote luchtvaart al op grotere hoogte
via vaste routes bij elkaar in te laten voegen en met een voorgeschreven snelheid per segment en een
ononderbroken daling te laten naderen naar een hogere initial approach altitude op 2500 voet. Deze
hoogte dient bereikt te worden op het final descent point op ca. 8 mijl voor de landingsbaan, waarna de
daling over kan gaan op het glijpad van het voorgeschreven instrumentlandingsysteem. Invoegen op
lagere hoogte, zoals op de initial approach altitude in combinatie met de huidige techniek van
radarvectoren, leidt tot een continue en last minute bijsturing en is onnodig ruimteconsumerend. Wij
zijn ons er van bewust dat de taak van de approachcontroller hier ingrijpend wijzigt van een actief
sturende taak in een monitorende taak.
De moderne verkeersvliegtuigen leveren goede klimprestaties en hoeven voor wat betreft hun verticale
klimprofiel niet te conflicteren met de te ontwerpen CDA routes.
Deze naderingstechniek maakt het mogelijk de CTR’s die nu cirkelvormig zijn, een andere vorm te geven,
waarmee onnodige blokkering van luchtruim voor VFR verkeer wordt voorkomen. Duitsland (Franfurt) en
Frankrijk (Parijs) zijn goede voorbeelden. De CTR krijgt een rechthoekige vorm die in richting
overeenkomt met de ligging van de landingsbaan. Hierdoor wordt op een veilige manier ruimte
geschapen voor VFR-verkeer door een natuurlijke scheiding in het luchtruim. Daarnaast worden er
mogelijkheden gecreëerd voor het ontwerpen van GA corridors.
De hierboven beschreven oplossingen die genoemd worden in de richtlijnen voor het ontwerp van
luchtruiminrichting van ICAO, bieden vanzelf ook de mogelijkheden om de kleine luchtvaart, inclusief de
luchtsporten, in de lagere luchtlagen zonder conflict met andere gebruikers. Vanuit het oogpunt van
natuur en milieu wordt hierdoor verantwoord de ruimte geboden. Er is sprake van een win-win situatie:
de grote luchtvaart wordt de gewenste groei geboden, terwijl de (geluid)belasting wordt verminderd
door dit verkeer langer op grotere hoogte te houden, of sneller een grotere hoogte te kunnen laten
bereiken; de kleine luchtvaart wordt de mogelijkheid geboden op een hoger niveau te opereren
waardoor de milieulasten en de geluidsbeleving worden verminderd.
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In het algemeen ligt de gewenste minimum vlieghoogte vanuit veiligheidsoogpunt en vanuit de
gedragscode GA boven de 1000 voet. Dit is haalbaar voor de grote delen van het land met uitzondering
van de nadering en vertrekroutes van de grote luchtvaart. Gezien de intensiteit die daar verwacht kan
worden zullen deze routes slechts beperkt toegankelijk zijn voor het VFR verkeer. Uiteraard zal ten
behoeve van het luchtverkeer zoals de gemotoriseerde luchtvaart, het lesverkeer en diverse luchtsporten
het luchtruim tot de huidige FL095 (10.000 voet bij verhoogde TA) toegankelijk moeten blijven met
inachtneming, en alleen waar strikt noodzakelijk, van de recent ingevoerde maatregel van het voeren van
een transponder. Deze maatregel maakt het immers mogelijk het aanwezige vliegverkeer zichtbaar te
maken. Het “controlled” verkeer kan dan dus ook worden vrijgehouden van het “uncontrolled” verkeer.
Gezien het voorstel van LVNL voor invoegen van een vierde IAF en wachtgebied in de omgeving van de
twee grootste nationale luchtsportcentra zouden wij het op grote prijs stellen om hier nauw bij betrokken
te zijn.
Hoewel deze visie gaat over het luchtruim wordt tevens aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid van
het luchtruim vanaf de luchthavens. Een ontwikkeling is gaande waarbij zich steeds meer beperkingen
voordoen door obstakels boven 500 voet die in de omgeving van de luchthavens worden opgericht. Ook
is een aanmerkelijk toename waarneembaar door het al dan niet tijdelijk instellen van BVG’s, die beter
gecoördineerd en gebundeld kunnen worden in de nu al bekende beperkinggebieden.
In Duitsland wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde Kriterien Katalogus, die zorgt voor een meer
flexibele luchtruimindeling die periodiek wordt aangepast op het daadwerkelijke gebruik van het
luchtruim. De General Aviation sector heeft samen met IVW in de werkgroep Harmonisatie Luchtruim
Classificatie (HLC) een luchtruimcatalogus naar Duits voorbeeld ontwikkeld voor Nederland (Criteria
Catalogus Luchtruim, CCL). Indien deze CCL op vergelijkbare wijze wordt toegepast als in Duitsland, dan
wordt de beschikbare ruimte evenwichtig verdeeld tussen de grote luchtvaart, de General Aviation IFR
(onder instrument weerscondities) en VFR (onder zicht weerscondities) en de luchtsporten.
Samenvattend is de accommodatie van het GA-verkeer en de luchtsporten gebaat bij de volgende
randvoorwaarden:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Verhoog de Transition Altitude naar 18000 voet.
Wijzig het verkeersleidingconcept van inbound en approachvectors naar STAR’s met vastgelegde
CDA en/of step-descent naderingen en het outboundsysteem met SID’s ondersteund door
radarvectors naar de gewenste routes en vlieghoogte.
Staffel het inboundverkeer op grotere hoogte (boven 10.000 voet), waardoor het eenparig en zonder
correcties langs bekende aanvliegroutes kan naderen.
Wijzig de vorm en de afmeting van de CTR in relatie tot de benodigde ruimte voor vertrek en
naderingsprocedures (conform Duitsland en Frankrijk of de VS - "upside down wedding cake").
Geef het luchtruim vrij waar geen vertrek en naderingsprocedures zijn.
Ontwerp VFR routes door delen van de CTR’s waar weinig IF verkeer plaatsvindt.
Creëer in de onderste luchtlaag tot 10000 voet (FL 95) gebieden waar de kleine GA en de
luchtsporten VFR kunnen opereren.
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8.

Bevorder door hoger te laten vliegen een verminderde geluidsdruk waardoor de geluidscontouren
rond de vliegvelden minder belast worden. Hiermee wordt aan de opleidingswens van de
Staatssecretaris voor Groningen Airport Eelde tegemoet gekomen en worden ook opleidingen op
andere locaties beter gefaciliteerd.
9. Houd ruimte rondom de luchthavens vrij van obstakels boven 500 voet.
10. Houd de ondergrens van controlled airspace (buiten CTR’s) op minimaal 2500 voet.
11. Zorg voor een dynamische indeling c.q. classificatie van het luchtruim en tijdelijke vrijgave van
gecontroleerd luchtruim buiten de operationele uren voor ongecontroleerd General Aviation
verkeer.
12. Maak maximaal gebruik van de beoogde civiel/militaire samenwerking en civiel/militaire
herindeling van het luchtruim en van internationale ontwikkelingen (zoals FABEC), zodat (ook
grensoverschrijdend) een betere aansluiting ontstaat tussen de verschillende luchtruimstructuren.
Bovenstaand overzicht is slechts een samenvatting van de haalbare en redelijke wensen van de GA sector.
Er is een uitgebreid traject van onderzoek aan vooraf gegaan en nog gaande.
Graag willen we de details bespreken met de specialisten van de ministeries van Infrastructuur en Milieu
en Defensie met als doel te komen tot een indeling van het Nederlandse luchtruim waarin de wensen en
behoeften van alle gebruikers als gelijkwaardige partijen zijn afgewogen.
We vertrouwen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Namens de samenwerkende GA luchtvaartpartijen, AOPA, KNVvL, NACA en NVL-GA
Hoogachtend,

Jan G. de Vries
Voorzitter AOPA Netherlands
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