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Inhoudsopgave 

• Verantwoordelijkheden LVNL 

• Refso en Tulip SID baan 06 

• Werkelijke vliegpaden t.o.v. SID 

• Tijdelijke maatregel 

• Gevolgen tijdelijke maatregel 

• Verkenning nieuwe SID’s  

• Tijdspad 
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Verantwoordelijkheden LVNL 

De taken van LVNL zijn vastgelegd in de Wet luchtvaart. Volgens deze wet is LVNL verantwoordelijk 

voor:  

Het verlenen van luchtverkeersdiensten binnen het vlucht-informatiegebied Amsterdam (zijn dus geen 

eigenaar van luchtruim); 

Het verlenen van luchtvaartinlichtingendiensten en het uitgeven van luchtvaartpublicaties en kaarten; 

Het adviseren van de minister van Infrastructuur en Milieu alsmede de minister van Defensie 

betreffende aangelegenheden op het gebied van de luchtverkeersleiding. 
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SID’s baan 06 
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Werkelijke vliegpaden t.o.v SID 

• REFSO / TULIP SID 06 niet goed vliegbaar voor jet aircraft vanwege te 

kleine bochtstraal eerste linkerbocht. 

• Gevolg: vliegtuigen komen te dicht (< 2.5 NM) bij rand CTR. 

• Hierdoor mogelijk geen separatie meer met EHAM verkeer. 
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Tijdelijke maatregel 

 

 • Geen nieuwe vertrekroute 

• Alleen afwijken indien dit noodzakelijk voor 

veiligheid wordt geacht 

• Per vlucht bepaald 

• Voornamelijk indien Schiphol op 06, 36C en/of 

36R landt. 

• Geen compenserende maatregelen. 
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Refso/Tulip 06 tot dec 2014 
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Refso/Tulip per 05-12-2014 
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Verkenning nieuwe SID 
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Eerste draaipunt  
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