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De kleine luchtvaart op Rotterdam
Wat valt daar eigenlijk onder?

• Definitie op Rotterdam
•
•

Kleine luchtvaart max. startgewicht <= 6000 kg
Grote luchtvaart max startgewicht >6000 kg

• Vluchtregels
•
•
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• Doeleinden
•

Persoonlijk vervoer (privé gebruik)

•

Klein-zakelijke vluchten

•
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Ontwikkeling van de kleine luchtvaart op Rotterdam

• Ontwikkeling van de bewegingen:
•

2012: 30.296

•

2014: 28.356

•
•

2013: 29.614
2015: 29.229

Luchtruimindeling en
consequenties
• Klasse A = verboden voor VFR verkeer
(merendeel kleine luchtvaart)
• Begint boven 1500 vt = 500 m

• VFR verkeer wordt hierdoor dus ‘omlaag gedrukt’
• Dit komt de veiligheidsmarge voor de kleine
luchtvaart niet ten goede.
Wij willen ook graag hoger vliegen dan nu is
toegestaan. En dat zou tevens vermindering
geluidsoverlast betekenen.

Vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland
(Schiphol versus Frankfurt, gelijke schaal)
Ondergrens 1500vt

Klasse A luchtruim
Klasse C luchtruim

Visuele Naderingskaart- Rotterdam

In- en outbound VFR routes

• Routes zijn optimaal ontworpen met als doel:
•

Visuele herkenningspunten/landmarks om visuele navigatie gemakkelijk te maken (VFR)

•

Minimalisatie van de overlast op de grond, door verkeer samen te laten vallen met bijvoorbeeld snelwegen of
spoorlijnen. Die zijn goed herkenbaar en absorberen het vliegtuiggeluid.

•

Zo veel mogelijk scheiding aan te brengen tussen VFR en IFR verkeer dat via de ILS area’s binnenkomt (straight
in)

Klein luchtverkeer vliegt meestal een ‘circuit’

Circuit kaarten - Rotterdam

Met welke beperkende factoren heeft de kleine luchtvaart
te maken? (algemeen)

•
•

Veiligheid komt op de 1e plaats
Wettelijke bepalingen
•

Minimum vlieghoogte 500vt overal, en 1000vt boven aaneengesloten bebouwing en mensenmenigten

•

Beschikbaar luchtruim (klasse-indeling en speciaal luchtruim zoals militaire beperkte en verboden gebieden)

•

•
•

Luchtruimklasse en hoogte (voornamelijk relevant buiten het controlegebied (CTR) van een luchthaven
voorbeeld: Naderingsgebied Schiphol
De weersomstandigheden
•

Vliegen met kleinere vliegtuigen is meer weersafhankelijk dan het vliegen met lijnvliegtuigen

•

Zomer versus winter (langere/kortere daglichtperiode, beter en minder weer)

•

•
•

Richtlijnen ten aanzien van natuurbeschermingsgebieden

Wind, zicht, wolkenhoogte, mist/nevel

Vliegen bij daglicht vs. duisternis (VFR alleen bij daglicht)

Vliegregels brengen beperkingen met zich mee (zowel IFR als VFR)
•

Beperkingen in routes: Routes van VFR en IFR worden in de buurt van een luchthaven zo veel mogelijk gescheiden)

•

Aanvullende instructies van ATC, bijvoorbeeld holdings

•

Vastgestelde procedures

Welke beperkende maatregelen ten aanzien van het
gebruik van RTHA zijn al actief?

• Beperkingen ten aanzien van trainingsvluchten (incl. circuit vliegen):
•

Trainingsvluchten voor vliegtuigen met een max. startgewicht van >6000kg niet toegestaan

•

Circuit training (starts en landingen – essentieel onderdeel van een opleiding):

•

Trainingsvluchten sowieso niet toegestaan van 23:00 – 07:00
•

Maandag t/m vrijdag niet vóór 08:00 en niet na 18:00

•

Zon- en feestdagen trainingsvluchten niet toegestaan

•

Zaterdag niet vóór 09:00 en niet na 13:00

Dit betekent dat circuit training op andere velden moet plaatsvinden, meestal Seppe en Midden-Zeeland.
Dat brengt voor de vlieger extra kosten met zich mee (heen-terug vliegen)
• Niet overvliegen van geluidsbeschermingsgebieden (Noise Abatement Areas) voor zover mogelijk als dit de
veiligheid niet in gevaar brengt. Echter: Veiligheid is nummer 1!
• Circuit-afmetingen
•
•

Circuithoogte 1000vt (350m) in plaats van regulier 700vt in Nederland. Dit is geen beperkende maatregel, maar ingesteld
vanuit veiligheid (hoogte t.o.v. bebouwing) en vermindering overlast.
Circuitbreedte in Rotterdam is smaller (900m tussen downwind en baan) dan een willekeurig ander veld (1,5km). Reden:
noise abatement.

Consequentie is dat het circuit qua hoogte en afmetingen al erg krap is voor het kleinste verkeer.

Gedragscode voor de Recreatieve Luchtvaart

• Opgesteld door KNVvL en AOPA

• Dit is een aanvulling en vrijwillige richtlijn ter
stimulering van verantwoord vliegen
• De gedragscode sanctioneert niet. Dit is ook
niet mogelijk, aangezien daarvoor een
wettelijk kader ontbreekt.
Luchtvaartwetgeving is daarin maatgevend,
en dat is internationaal afgestemd.

• Wel biedt de gedragscode de mogelijkheid
om elkaar erop aan te spreken. Dit gebeurt in
de praktijk door vliegers onderling (of
vliegclubs/ besturen) maar bijvoorbeeld ook
door ATC.

• De code wordt indien nodig geëvalueerd (op
basis van noodzaak tot aanpassing richtlijnen,
niet op handhaving)

•

•

•
•
•
•
•

Vermijd zoveel als mogelijk het vliegen boven of in de
nabijheid van:
• Natuurbeschermingsgebieden
• Aaneengesloten bebouwing
• Mensenmenigten
• Evenementen
Indien het bovenstaande onvermijdelijk is:
• Vlieghoogte te allen tijde voldoende hoog om
een veilige voorzorgslanding te kunnen maken,
en minimaal 1000vt AGL
• Behoud koers, snelheid en configuratie
of
• Volg operationele instructies
Voorkom overlast
Blijf te allen tijde alert op vliegveiligheid
Neem de vlieg- en voorrangsregels in acht
Houd je aan het GA protocol Alcohol, Drugs en
Medicijngebruik
Wees een goed ambassadeur voor de luchtvaart, op
de grond en in de lucht

