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Zienswijze KNVvL 
ONTWERP-VOORKEURSBESLISSING LUCHTRUIMHERZIENING 2023 
 

 

Inleiding 

KNVvL: rol en positie 

De KNVvL is verheugd dat het verouderde en inefficiënte Nederlandse luchtruim op de schop gaat. 
Dit wordt hoog tijd. Minder blij is zij met het gegeven dat zij niet bij de initiële ontwerpfase formeel 
partij is geweest, en dat er vooralsnog uitgegaan wordt van de prioritering in de, nu controversieel 
verklaarde Luchtvaartnota. De General Aviation, GA waarbij inbegrepen alle luchtsporten zitten qua 
luchtruim in een negatieve trend. Steeds meer ruimte wordt, tot op heden, gereserveerd voor groot 
handelsverkeer en militaire luchtvaart. Het concept freerouting vanaf de FL060 is een potentiële 
bedreiging voor diverse luchtsporten. Vanaf de grond gezien zijn er bedreigingen door de bouw van 
windmolens, opkomst van commerciële en maatschappelijke drones en Natura2000 gebieden. Ook 
zijn al diverse luchtsportlocaties verloren gegaan, door luchtruimbeperkingen en grond- gerelateerde 
kwesties, waarbij verplaatsing van activiteiten naar andere locaties niet tot nauwelijks mogelijk is, 
laat staan het realiseren van nieuwe locaties.  

Uiteraard wil de KNVvL bijdragen aan een moderner en efficiënter luchtruim wat leidt tot 
milieuvriendelijker en stiller gebruik ervan. Maar dit alles kan en mag niet ten koste gaan van de GA 
en de luchtsporten.  

Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening 
De Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening (verder, het ontwerp LRH) richt zich op drie 
samenhangende en gelijkwaardige doelen, waarbij veiligheid randvoorwaardelijk is. Het ontwerp LRH 
bevat twaalf deelbeslissingen op drie onderdelen. De KNVvL herkent deze onderdelen en indeling 
doch kiest er in haar zienswijze voor om per geconstateerde kwestie zienswijzen en voorstellen in te 
dienen. Tevens worden enkele zaken benoemd die niet expliciet in de ontwerptekst staan maar die 
ofwel alsnog toegevoegd dienen te worden, ofwel impact hebben op de GA en luchtsporten. Denk 
hierbij aan Sector 3 van het luchtruim.  

De Luchtruimherziening wordt benaderd vanuit de bestaande filosofie van verkeersafhandeling en 
bestaande technieken uit de jaren ‘50 van de vorige eeuw. Dan kan er niet verwacht worden dat er 
tot andere resultaten wordt gekomen dan wat er momenteel wordt voorgespiegeld. De KNVvL 
constateert dat er onvoldoende innovatief gedacht wordt, met gebruikmaking van technische 
mogelijkheden, zowel voor groot-handelsverkeer (FMS) als voor GA (XPDR en 8,33 kHz separatie 
radio). Hier zou meer aandacht aan gegeven moeten worden wat kan leiden tot een beter ontwerp.  

Beleidskaders 
Het beleidskader voor het ontwerp LRH is de Luchtvaartnota 2020-2050. In deze nota is een 
prioritering opgesteld tussen verschillende gebruikers bij conflicterende belangen. De recreatieve 
GA, de achterban van de KNVvL, staat hier pas op de 4de plaats. Kleine niet-commerciële drones 
staan op de 5de en laatste plaats. Omdat deze drones niet hoog (mogen) vliegen, de bestuurders op 
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de grond staan, nauwelijks impact hebben op het luchtruim en op basis van Europese regelgeving 
niet anders zijn dan modelvliegtuigen betekent dit effectief dat de recreatieve GA op de laatste 
operationele plaats staat. Uiteraard heeft de KNVvL (en andere GA partijen) tegen deze 
prioriteitstelling en de praktische uitwerking daarvan bezwaar gemaakt. Dit is echter niet is 
gehonoreerd. Het idee dat GA zich per definitie moet aanpassen naar wat voor groot handelsverkeer 
en/of militair luchtverkeer nodig wordt geacht is onjuist. Het is niet in lijn met de startbeslissing 
Luchtruimherziening 2019. Dat wat er nodig wordt geacht is staat namelijk niet ter discussie, maar 
wordt als een gegeven opgelegd. Dit is een gemiste kans om gezamenlijk tot een luchtruimindeling 
en beheer te komen die voor alle partijen acceptabel is. 
 
De KNVvL mist de conclusie uit de Plan-MER dat er meer luchtruim beschikbaar komt voor GA. De 
conclusie uit het ontwerp LRH is echter vaag omschreven, met een voorbehoud dat er ook zomaar 
minder luchtruim voor GA zou kunnen resten. De KNVvL is van mening dat de conclusie uit de Plan-
MER integraal opgenomen moet worden in de Voorkeursbeslissing. 
 
Een ander punt wat mist is de door de GA ingevulde wensen zoals verwoord in haar behoeftestelling. 
Er wordt in het ontwerp LRH verwezen naar de Integrale Behoefte Stelling Luchtruimgebruik. Dat is 
formeel correct. Echter, in de beslispunten 1 t/m 10 van het ontwerp LRH ontbreken de GA 
behoeften. Praktisch gezien worden die blijkbaar genegeerd. De KNVvL wil een waarborg dat in het 
ontwerp LRH opgenomen wordt dat in de GA behoeftestelling wordt voorzien, en niet met de restjes 
luchtruim overblijft nadat in de behoeften van groot handelsverkeer en militair luchtverkeer is 
voorzien.  
 
De KNVvL ziet bovengenoemde omissies ook terug in het Flexible Use of Airspace, FUA principe. FUA 
wordt nu teveel geïnterpreteerd als dat GA ergens mag vliegen als de andere twee partijen (groot 
handelsverkeer, militair) zich daar niet bevinden. Dat is natuurlijk weinig flexibel. GA dient op gelijke 
voet toegang tot luchtruim te verkrijgen. De prioritering van de Luchtvaartnota zou niet leidend 
hoeven te zijn bij de luchtruimherziening. Het eerste doel hiervan is een efficiënter gebruik van het 
luchtruim, voor álle luchtruimgebruikers, inclusief GA en luchtsporten. 
 
In de Luchtvaartnota wordt ook gesteld dat luchtsporten niet overal meer mogelijk zijn, en dat er 
keuzes gemaakt moeten worden. Echter, de luchtruimherziening is nu juist gestart om meer ruimte, 
efficiency en gebruiksmogelijkheden te bieden. In de praktijk zou dit (kunnen) betekenen dat er geen 
knelpunt is voor de luchtsporten of dat er juist extra mogelijkheden zijn om die te beoefenen. Zeker 
nu de Luchtvaartnota door het kabinet als controversieel is aangemerkt dient deze paragraaf niet als 
uitgangspunt in het ontwerp LRH opgenomen te worden en al helemaal niet mogen spelen bij de 
planuitwerkingsfase. 
 
Uitgangspunten en principes 
Uitgangspunt in de luchtruimherziening is dat de locatie van luchthavens en start- en landingsbanen 
niet verandert. Dit geldt qualitate qua ook voor de zgn. groene velden, luchthavens specifiek gericht 
op GA en luchtsporten. Verplaatsing van deze velden, of uitplaatsing van GA/luchtsporten is geen 
optie gezien de veelheid aan formele obstakels, weerstand tegen (nieuwe) geluidshinder en gebrek 
aan gebruikersruimte. Derhalve zullen óók voor GA en luchtsporten bestaande uitvliegroutes en 
locaties ingepast moeten worden, nu in de voorkeursbeslissing en ook later in de uitvoeringsfase. 
Waarover hieronder meer.  
 



 
 

 
 
 
 
 

3 

Ander uitgangspunt is dat Lelystad Airport ontwikkeld wordt om groothandelsverkeer te kunnen 
afhandelen, inclusief de lokale vertrek- en naderingsroutes. Bekend is dat de opening van Lelystad 
voor groot handelsverkeer een politiek besluit is, met luchtruimtechnische gevolgen qua indeling, 
beheer en procedures. Hoe de luchtruimherziening er ook uit gaat zien, deze opening voor groot 
handelsverkeer heeft, met de te lage routes,  een negatieve impact op de mogelijkheden voor GA en 
luchtsporten.  De KNVvL blijft dan ook tegenstander van deze ontwikkeling.  
 
Organisatie en aanpak van het programma - partners  
Als partners in het programma worden de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie 
genoemd, plus de drie ANSP’s. Dit lijkt begrijpelijk, immers de ANSP’s controleren namens de 
Nederlandse staat het luchtruim. Waar echter aan voorbij wordt gegaan is dat er een heel groot stuk 
luchtruim is wat niet door ANSP’s gecontroleerd wordt. Dit is het zogenaamde ongecontroleerde 
luchtruim 1 waarbij de gebruikers niet “beheerd worden” maar “zichzelf beheren”. Deze gebruikers 
vormen het grootste gedeelte van de GA en van de luchtsporten en zijn in aantal vliegers, 
luchtvaartuigen en vluchtbewegingen met afstand de grootste partij in Nederland. Juist om de 
belangen van deze gebruikers te behartigen dienen GA organisaties, waaronder KNVvL bij het 
programma opgenomen te worden.  
 
Het huidige ontwerp LRH is tot stand gekomen met input van o.a. de KNVvL. Maar formeel partner is 
zij niet. Dat zou zij voor de planuitvoering wél moeten zijn. Immers, waar voor luchtruimgebruikers 
als KLM en Transavia de belangen worden behartigd door LVNL, en voor de Luchtmacht door CLSK 
worden die voor GA en de luchtsporten niet door een partner vertegenwoordigd. Dit is een 
onevenredigheid qua partnerschap. In het ontwerp LRH worden de partners die gaan werken aan de 
planuitwerkingsfase ook niet genoemd (5.1.1, 5.1.2), het lijkt er dan ook op dat er met dezelfde 
partners als hierboven genoemd plannen uitgewerkt gaan worden. In 5.1.3 wordt wel verwezen naar 
het 5.11 werkproces, maar ook hier kan alleen achteraf weer gereageerd worden.  
 
De neiging bij ANSP’s bestaat om al het luchtruim te willen beheren, ook als dat niet hoeft. 
Opgemerkt wordt dat dit juist de gewilde verbetering in efficiency verkleint. De GA organisaties 
beschikken over veel en diverse expertise ten aanzien van de operationele behoeften van hun 
achterban. Voorkomen dient te worden dat zij alleen achteraf kunnen reageren (b.v. met een 5.11 
procedure)  nadat er door anderen voor hun al een planuitwerking is vastgesteld zonder dat er bij 
het ontwerp ervan rekening is gehouden. Tevens wordt opgemerkt dat alle luchtruimgebruikers een 
gelijke stem aan tafel moeten hebben. 2 De genoemde prioritering geldt alleen voor het oplossen van 
mogelijke conflictsituaties, niet voor inspraak of voor een ontwerpproces. 
 
De genoemde betrokkenheid van stakeholders bij het ontwerp LRH, met de Code Maatschappelijke 
Participatie bij MIRT-projecten is wat dat betreft voor de KNVvL onvoldoende. Hierbij kan de KNVvL 
nog steeds alleen achteraf op een door anderen bedacht ontwerp reageren. Ervaringen uit het 
verleden leren dat de GA en luchtsporten in onnodige negatieve situaties kwamen die voorkomen 
hadden kunnen worden die pas na veel moeite opgelost konden worden, en soms zelfs niet. Met 
nadruk wordt gemeld dat dit nu voor drones lijkt te gelden. Hiervoor wordt een groot 
maatschappelijk en commercieel speelveld voorzien, maar over het hoe en de impact op het 
ongecontroleerde luchtruim is nog veel niet duidelijk. De KNVvL moet derhalve hierbij aan tafel 
zitten.  

 
1 Luchtruim klasse E, F en G.  
2 Zie ook Startbeslissing Luchtruimherziening 2019 en de Luchtvaartnota 2020-2050 
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Referentiescenario 
In het ontwerp LRH wordt meerdere malen verwezen naar de verwachte uitkomsten in 2035 van het 
gekozen alternatief, uitgaand van einduitkomst van de effecten ten opzichte van de 
referentiesituatie (de verwachte situatie in structuur en afhandeling zonder luchtruimherziening). De 
verwachte uitkomsten zijn beter dan wanneer er geen luchtruimherziening zou plaatsvinden. Ook in 
de gevoeligheidsanalyse (p 85, 86) komt dit naar voren. Onafhankelijk van een afname, gelijkblijving 
of groei van het luchtverkeer is de luchtruimherziening een verbetering. Om kort te gaan is dit 
natuurlijk een open deur, een herziening moet altijd tot verbetering leiden anders hoef je er niet aan 
te beginnen. Daarbij is het ontwerp en structuur van het Nederlandse luchtruim gedateerd en 
verouderd dus een herziening, lees modernisering zal al snel tot een verbetering leiden. Waar het in 
deze kwestie om gaat is dat het referentiescenario niet hard cijfermatig onderbouwd is. Er wordt 
uitgegaan van verwachte groeipercentages. Echter, pas als er harde cijfers in beginsituaties genoemd 
worden en daaraan veranderingen, uiteraard ook met cijfers, gekoppeld worden kunnen er 
daadwerkelijk conclusies getrokken worden uit voorgenomen herzieningen.  
 
Luchtruimbeheer - bevoegdheden 
Gemeenten en provincies willen steeds meer meebeslissen over het luchtruim, voornamelijk het 
lagere luchtruim. Hierdoor dreigt een onoverzichtelijke situatie te ontstaan waarbij afwegingen 
worden gemaakt op basis van willekeur en de ‘NIMBY-gedachte’ (Not In My Back Yard). Voor de 
KNVvL is eenduidig luchtvaartbeleid van groot belang. Met het laten meebeslissen van een veelheid 
aan partijen, met verschillende belangen en argumenten ontstaat een totale versnippering over de 
zeggenschap en daaropvolgend  van het lagere luchtruim. Dit is een onwenselijke situatie. De KNVvL 
is tegen deze lokale bemoeienis ten aanzien van het luchtruim. Denk hierbij o.a. aan door gemeenten 
bedachte en voorgenomen drone beperkingen, en provinciale Natura2000 hoogtebeperkingen.  
 
De KNVvL stelt voor dat het Rijk de regie hierop naar zich toe trekt. De relevante kennis dient op 
nationaal niveau gebundeld te worden waarbij een afweging wordt gemaakt tussen de verschillende 
belangen. Hiertoe moet een heldere governance structuur worden ingericht waardoor het luchtruim 
voor allen op evenredige basis veilig toegankelijk blijft. Ook moet niet gedacht worden aan een soort 
van ‘tussenoplossing’ waarbij GA zaken op gemeentelijk en/of provinciaal niveau worden behandeld, 
en de overige luchtruimgebruikers op landelijke niveau. 
 
Luchtruimontwerp 
Er kan niet genoeg benadrukt worden dat bij ontwerp van luchtruim en implementatie van nieuwe 
vliegroutes er altijd wordt uitgegaan van de ‘three golden rules of airspace design’. Alle CTA’s CTR’s 
en TMA’s dienen qua omvang, hoogtes en luchtruimclassificatie tegen het licht gehouden te worden 
en geoptimaliseerd te worden, dusdanig dat alleen dat luchtruim geclaimd wordt welke dient ter 
bescherming van de vliegroutes. Ook moet er een goede en werkbare aansluiting voor GA zijn op het 
Belgische en Duitse luchtruim, qua ontwerp, hoogtes en operationeel. De handboeken van 
Eurocontrol plus ERNIP, de CCL en de gewijzigde artikel 5.11 zouden als leidraad moeten dienen, 
waarbij het luchtruim een zo laag mogelijke classificatie heeft.  
 
Vaste nadering/vertrekroutes 
Het ontwerp LRH gaat uit van vaste vertrek - en naderingsroutes (de zgn. “buizen”). Doel hiervan is 
om om continu klimmen en dalen mogelijk te maken, CCO en CDO operaties. Dit is een goede zaak. 
Echter, er wordt in de Plan-MER op meerdere punten vermeld dat deze vaste routes niet altijd 
gebruikt kunnen worden en dat daarvan afgeweken kan worden. Hiertoe wordt een veelheid aan 
redenen opgegeven, zoals te veel afwijken van de geplande aankomsttijden, vliegsnelheden of klim- 
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en daalprofielen, weersomstandigheden, motorstoring en benodigde vectoring. Dat houdt dan weer 
de mogelijkheid open om van deze vaste routes af te wijken met als risico dat de grenzen van 
gecontroleerd luchtruim op een niveau worden gekozen die belemmeringen opleveren voor de GA 
en luchtsporten. Juist de veelheid aan afwijkingen staat op gespannen voet met ruimtebeslag, 
efficiency en voorspelbaarheid, doelen die primair in het ontwerp LRH gesteld zijn. Incidentele 
gebeurtenissen moeten niet structureel met een ruimtereservering worden opgelost, maar met een 
risicoanalyse, per gebeurtenis apart.  
 
Voor genoemde exceptionele situaties kunnen andere mitigerende maatregelen worden genomen 
(bijvoorbeeld ATC-instructies om bij afwijking van de vaste routes eventuele conflicten in de lucht te 
vermijden). Hierbij wordt opgemerkt dat wanneer sprake is van extreme weersomstandigheden (die 
noodzaken tot afwijken) GA over het algemeen niet actief zal zijn. Over het teveel afwijken van de 
geplande aankomsttijd wordt nog opgemerkt dat dit nooit prioriteit mag krijgen boven efficiënt 
aanvliegen van een luchthaven door middel van een CDO en vaste nadering. Verloren tijd kan onder 
de 6000 voet niet worden ingehaald.  
 
Ten aanzien van dit onderdeel staat de KNVvL achter het “Design Efficiency” principe, zoals 
vastgelegd in het ‘Eurocontrol Manual for Airspace Planning’ dient te worden toegepast: “The 
dimensions of airspace structures should be established to encompass the absolute minimum 
airspace necessary to contain operation”. Dit staat ook benoemd in de Voorkeursbeslissing p 11.  
Door de introductie van de vaste naderings- en vertrekbuizen, waarin vliegtuigen heel nauwkeurig 
kunnen manoeuvreren kan de omvang van CTA’s, CTR’s en TMA’s rond de gecontroleerde 
vliegvelden verkleind worden.  Daarbij moeten er dan niet buffers worden toegevoegd ‘voor het 
geval dat’. Dat is dan weer contraproductief.  
 
Ook de classificatie van het betreffende luchtruim zou in het ontwerp LRH met naderings- en 
vertrekbuizen naar beneden moeten worden bijgesteld. De luchtruimklasse A dient in Nederland te 
vervallen, de KNVvL heeft dit punt al vele jaren onder de aandacht gebracht. In Duitsland is klasse C 
het maximum. 3 Alleen binnen de naderings- en vertrekbuizen zou de classificatie A behouden 
kunnen blijven. Maar ook dit is niet noodzakelijk en dient eigenlijk vermeden te worden. Classificatie 
van luchtruim moet plaatsvinden op basis van de dichtheid van luchtverkeer.  
 
Invoering continue klimmen en dalen (CCO/CDO) 
Operationeel concept verkeersafhandeling volgens SESAR, vergroot kans op faciliteren CCO en CDO. 
Dit hangt wel af van de totale capaciteit van alle luchtlagen. Klopt de structuur van SESAR niet dan 
kan er ook geen optimalisatie in het midden en onderste segment van het luchtruim plaatsvinden. 
Ook houden CCO/CDO operaties niet op bij 6000 voet. Als deze operaties echt een structurele 
verbetering willen zijn dan moeten er verticale paden tot aan FL245 geoptimaliseerd worden. 

4de Initial Approach Fix, IAF 
Het voorstel voor het inrichten van een 4de IAF lijkt op zich logisch gezien het feit dat er een 
ontsluitingsroute wordt gecreëerd naar het Zuidoosten, en er minder belemmeringen zijn door 
invloed van luchthavens op elkaar. Een gevolg hiervan kan zijn dat als er op de oude manier van 
operatien er een groot gedeelte van het luchtruim voor GA en luchtsporten verloren zal gaan. Ook 
kwam bij eerdere testen en proeven voor een 4de IAF, uitgevoerd door LVNL zelf,  naar voren dat 
Schiphol het beste bediend kon worden met twee IAF’s. De vraag die nu gesteld kan worden is 

 
3 https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Flugsicherung/Luftraum/luftraumstruktur_092016.pdf 
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waarom er nu toch weer gekozen wordt voor 4 IAF’s, en of hiervoor alle benodigde testen zijn 
uitgevoerd. De 4de IAF zal met nieuwe buizen en daalpatronen, en met de exorbitante verticale 
ruimtereservering daaronder, niet passend bij de afstand tot de baandrempel om CDO uit te voeren, 
zeker impact hebben op GA beoefening en locaties in dat gedeelte van het luchtruim.  

Gezien de complexiteit in het Duitse luchtruim rondom Düsseldorf en Keulen/Bonn, alsmede de 
militaire oefengebieden in het Belgische luchtruim is het overigens nog maar de vraag of dit voorstel 
wel aansluit bij de totale EU luchtruimstructuur. 

Kortste routes boven 6000 voet: freerouting 
In de Luchtvaartnota en in de Nota van Antwoord is de onderbouwing van de keuze van deze hoogte 
opgenomen. Onder deze hoogte is geluid prioritair, daarboven uitstoot. In het ontwerp LRH is 
verwoord dat boven 6000 voet groot handelsverkeer de kortste routes kunnen volgen, het 
zogenaamde freerouting. 
 
Voor de KNVvL is deze hoogte niet aanvaardbaar, om diverse redenen. Ten eerste is elke keuze in 
hoogte arbitrair. Als er gekozen zou zijn voor FL100 dan zou er nog minder geluidsoverlast zijn 
zonder significant verschil in uitstoot. Immers, het verschil in hoogte is door een modern 
verkeersvliegtuig in grofweg 1,5 á 2 minuten overbrugd. Ten tweede genereert hoger vliegen minder 
luchtweerstand, waardoor het freerouting vanaf FL100 brandstof bespaart. Ten derde opereert een 
niet onaanzienlijk deel van de GA luchtvloot tussen 6500 en 8500 voet. Hoe hoger gevlogen wordt, 
hoe sneller, zuiniger en daardoor ook minder hinder en uitstoot. Bescherm IFR-operaties onder die 
hoogte alleen op de plaatsen waar dat strikt noodzakelijk is.  
 
Het belangrijkste bezwaar voor de KNVvL is echter dat er nog een veelheid aan luchtsportactiviteiten 
plaatsvinden boven 6000 voet. Daarbij komt uit diverse studies naar voren dat dit in het totale 
luchtruim juist capaciteit verlagend werkt. Als freerouting de norm wordt zal dit effectief betekenen 
dat boven 6000 voet er niet tot nauwelijks meer luchtsporten beoefend kunnen worden. Groot 
handelsverkeer kan zich dan overal bevinden waardoor er onnodig heel veel ruimte wordt geclaimd. 
Immers, er is een prioriteitstelling in de Luchtvaartnota vastgesteld. En ook voor deze nota moest GA 
altijd al wijken voor groot handelsverkeer. Dit is voor de KNVvL niet aanvaardbaar.  
 
Als de hoogte van FL100 gekozen wordt dan zal de conflictering - zoals het er zich nu laat uitzien -  
alleen nog spelen voor valschermspringen. Dit vindt plaats tot FL130 en FL150, op een beperkt aantal 
locaties in Nederland. Aangezien er recentelijk al twee locaties zijn komen te vervallen voor het sport 
valschermspringen dient het restant minimaal behouden te blijven. Om deconflictering ook voor 
valschermspringen op te lossen zal FL150 gekozen moeten worden.  
 
Tevens stelt de KNVvL een ver doorgaande “upside-down wedding-cake” techniek voor in het 
claimen van luchtruim ter bescherming van freerouting (zgn. distance altitude techniek). Daarbij past 
een getrapte TMA en CTA constructie, van West naar Oost. Oplopend naar FL095 bij de grens met 
Duitsland om op het daar van toepassing zijnde luchtruim aan te sluiten. Nu is er bij Borken 
bijvoorbeeld een trap van FL100 in Duitsland naar FL055 in Nederland.  
 
Operationeel concept volgens SESAR 
Mogelijkheden: verhogen van de kans op optimalisatie in alle luchtruimen capaciteitsverhoging 
waardoor faciliteren van CCO en CDO grotere kans maakt. 
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Het opereren volgens CCO/CDO valt of staat bij de totale capaciteit van alle luchtlagen, niet slechts 
tot 6000 voet. Klopt de structuur van SESAR niet dan kan er ook geen optimalisatie in het midden en 
onderste segment van het luchtruim plaatsvinden. CCO/CDO operaties houden niet op bij 6000 voet. 
De buizen moeten tot een veel grotere hoogte geoptimaliseerd worden. 

Transition altitude 
De KNVvL  stelt voor FL100 te kiezen als transitiehoogte voor classificatiewijziging van het luchtruim. 
Daaronder dient het zoveel mogelijk ongecontroleerd te blijven, ten hoogste klasse E.  

Plaatsing vaste routes 
Het ontwerp LRH gaat bij de plaatsing van de vaste routes uit van het vermijden van woongebieden 
en kwetsbare gebieden, en het zoveel mogelijk aanleggen boven water, industrie en ruraal gebied. 
Echter, veel luchtsportlocaties bevinden zich juist in ruraal gebied, omdat daar alleen plaats 
beschikbaar is en/of om hinder te beperken. De KNVvL verlangt dat bij de plaatsing van deze vaste 
routes rekening wordt gehouden met bestaande luchtsportlocaties, uiteraard in verhouding tot de 
door de luchtsport aldaar benodigde hoogte.  
 
Schakelbaar (HX) luchtruim 
De KNVvL stelt voor dat er meer gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om luchtruimklassen te 
wijzigingen, afhankelijk van de verkeersdrukte. Het zgn. schakelbare (HX) luchtruim. Dit kan in 
gedeelten van Nederland, naar Duits voorbeeld. Lelystad heeft nu ook al een stuk luchtruim wat 
schakelbaar is. Beek en Eelde zouden kunnen opereren zoals Erfurt. Het luchtruim boven het Gooi en 
de Veluwe kan afhangen van het gebruik van runway 27 op Schiphol. 
 
In 2021 zal het gebruik van het Duitse luchtruim in het gebied rond enkele regionale en grote 
luchthavens aanzienlijk flexibeler worden door slechts tijdelijk geactiveerde luchtruimten en zal de 
algemene luchtvaart meer bewegingsvrijheid krijgen.4 De afgelopen jaren is het principe van 
activering van een stuk luchtruim, afhankelijk van de naderingsrichting, al getest tijdens de renovatie 
van de hoofdbaan in Keulen / Bonn  alsook in 2020 bij reguliere operaties op de luchthaven van 
Leipzig. Simpel gezegd houdt dit principe in dat de bijbehorende TMZ of C / D airspaces alleen 
geactiveerd worden in het gebied van de actuele naderingsrichting en boven de luchthaven. De 
respectievelijke vertrekzijde is grotendeels gedeactiveerd, aangezien dit niet nodig is vanwege de 
hoge stijgsnelheid en vertrekprocedures van de vertrekkende vliegtuigen in de hoogteband onder 
FL100. Vanaf 25 maart 2021 zijn er nieuwe of uitgebreide HX-voorschriften gepland op de 
luchthavens van Berlijn, Hannover en Leipzig. Zie verder: Bijlage A voorbeelden schakelbaar (HX) 
Duitsland.  

Deze luchtruimten zijn of worden op de ICAO-kaart gemarkeerd met een (HX) achter de 
luchtruimclassificatie. Activering of deactivering van de luchtruimten wordt automatisch uitgevoerd 
door de luchtverkeersleiding, afhankelijk van de naderingsrichting en hoeft niet te worden 
aangevraagd. De activeringsstatus van de respectievelijke luchtruimten kan worden opgevraagd via 
FIS of de lokale toren en wordt ook aangekondigd als een uitzending via ATIS op de luchthaven of via 
zijn eigen "VFR-ATIS". Net als in het verleden bij HX-luchtruimten geldt het volgende: Als de file niet 
bekend is of niet kan worden achterhaald, moet het luchtruim als actief worden beschouwd. Binnen 
het HX-luchtruim moet op de bijbehorende frequentie geluisterd worden om geïnformeerd te 
worden over activering en het noodzakelijke verlaten van het luchtruim. 

 
4 https://www.daec.de/news-details/mehr-flexible-luftraumnutzung-in-deutschland/ 
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Terminal Manoeuvring Area TMA 
De omvang en begrenzing van de huidige TMA’s is voor verbetering vatbaar. In het algemeen zijn ze 
onnodig groot qua laterale en verticale afmetingen om aan te kunnen sluiten op bestaande CTA’s of 
op de grenzen van andere TMA’s. Eigenlijk is intussen het gehele Nederlandse luchtruim één TMA 
waarbij de vraag zich aandient of een TMA dient om het naderende en vertrekkende vliegverkeer te 
beschermen, of om het Nederlandse luchtruim als puzzelstukjes op elkaar aan te laten sluiten. In 
ieder geval zijn de TMA’s niet gebaseerd op de routestructuur. Bovendien zijn de ondergrenzen van 
TMA’s veel te laag en is de luchtruimklasse veelal te hoog. Hierdoor wordt onnodig beslag gelegd op 
luchtruim met beperkingen voor GA en luchtsporten tot gevolg. Het idee van een Multi Airport 
System is om die reden voor de KNVvL niet acceptabel. Als de vertrekbuizen worden gerealiseerd 
dan kunnen en moeten TMA’s ook aangepast worden.  

Het beschikbare luchtruim voor GA wordt verticaal toch al steeds kleiner met het instellen van 
hoogtegrenzen gebaseerd op Natura 2000 en de bouw van steeds hogere windmolens. Met deze 
grootte en hoogte van TMA’s rest er nog maar weinig luchtruim voor GA en luchtsporten, wat aan de 
grenzen ervan ook nog eens een bron is van luchtruim infringements. Als TMA’s kleiner worden is er 
logischerwijze ook minder luchtverkeer daarin aanwezig, en minder luchtruim te controleren. Ergo, 
de werkdruk van de luchtverkeersleider zal afnemen.  

Controlled Traffic Region CTR 
Ook de huidige vorm en grootte  van CTR’s in Nederland is voor verbetering vatbaar, net als die van 
de TMA’s. Een verkleining van CTR’s, naar Duits model is nuttig en door KNVvL gewenst. Gemikt kan 
worden op Eelde, Eindhoven, De Peel en Volkel. Het totale gebied wordt dan kleiner, en de 
gedeelten van de cirkel buiten de rechte lijnen (cirkel  rondom het centrepoint van de luchthaven) 
kunnen komen te vervallen, er vliegt daar in principe geen luchtverkeer wat de luchthaven nadert of 
er van vertrekt. De KNVvL stelt voor dat CTR’s ontworpen worden conform het doel waar die voor 
bedoeld is: bescherming van het plaatselijk verkeer, volgens de ICAO uitgangspunten.  

Militair Oefengebied TRA15/15A 
Het bestaande militaire oefengebied wordt omgevormd tot een gebied van ongeveer 55 bij 55 km, 
op een nog nader te bepalen locatie. Dit laatste is in potentie een bedreiging voor bestaande GA en 
luchtsport locaties omdat er mogelijk beperkingen zullen optreden. Bij een verplaatsing van deze 
gebieden moet hierbij rekening worden gehouden.  

Deze gebieden zouden kunnen geïntegreerd worden in TRA10A/B waarmee versnippering in het 
Nederlandse luchtruim voorkomen wordt. De voorgestelde uitbreiding van TRA10A/B kan tot 
beperkingen leiden bij de noordelijk gelegen valschermspringlocaties, meer complexere procedures 
in de Eelde TMA en een verzwaring van de luchtruimclassificatie van Eelde en/of Leeuwarden.  

Om dit te  voorkomen stelt de KNVvL een verhoging van de ondergrens boven land voor naar 
tenminste FL100, alsmede het ontwerpen van buizen van en naar Eelde voor gebruik tijdens activatie 
van de zuidelijke TRA10. De Eelde TMA zou maximaal luchtruim klasse E mogen hebben, eventueel 
met een listening squawk. Dit levert twee voordelen op, ten eerste meer ruimte in Eelde TMA voor 
Eelde vliegverkeer plus (VFR) GA vliegverkeer en ten tweede minder geluidsbelasting voor inwoners 
van Noord Nederland door militaire activiteiten. Dit laatste is een zeer belangrijk aspect gezien de 
veel grotere geluidsemissie van de F-35 ten opzichte van de F-16.  

De KNVvL stelt ook hier voor dat er getrapte TMA’s en CTA’s worden ingevoerd en dat er alleen 
luchtruim geclaimd moet worden ter bescherming van vliegroutes. Luchtruim zou met klasse E 
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getrapt kunnen oplopen in hoogte van West naar Oost, van FL65 naar FL095. Gevolg is betere 
aansluiting op het luchtruim van Duitsland, met minder belasting van FIS in luchtruimklasse D.  

Studie grensoverschrijdend MIL oefengebied NL-GER 
Wanneer de ondergrens van dit oefengebied in lijn wordt gebracht met die van bestaand Duits 
oefengebied kan de ondergrens naar FL080. Echter, EHR14 en 14A/B liggen al aan de Duitse grens. 
De KNVvL is van mening dat voorkomen moet  worden deze  niet meegenomen wordt in een 
allesomvattend oefengebied van grond tot FL420. EHR14 ligt onder hoger vliegend groot 
handelsverkeer (naar het Oosten en Noordoosten), de ondergrens TRA 10/10A moet opgehoogd 
worden voor een betere aansluiting met het Duitse gebied.  

Aanpassing Klimgebieden Valschermspringen 
Volgens de Regeling Valschermspringen 2010 5 moeten luchtvaartuigen die parachutisten droppen in  
een klimgebied blijven, zijnde een kolom luchtruim in de vorm van een cilinder met een straal van 
9,26 km rond het middelpunt van het doelgebied en een hoogte gelijk aan de voorgenomen 
springhoogte in het luchtruim. De KNVvL heeft bij het opstellen van de RVS bezwaar gemaakt tegen 
de vorm en plaatsing van het middelpunt. In een aantal gevallen ligt de rand van een dergelijk 
klimgebied over een andere afbakening in het luchtruim, met operationele beperkingen tot gevolg. 
Het is voor het paravliegtuig niet nodig dat het middelpunt boven het doelgebied (van de 
parachutisten) ligt, het kan aan alle kanten hiervan klimmen, waarbij de parachutisten wel gedropt 
worden boven het doelgebied. Ook de cirkelvorm is niet nodig, het vliegtuig klimt niet in een 
cirkelpatroon, maar volgens vaste lijnen heen en weer of in een driehoek. Veel ruimte binnen de 
cirkel wordt dus niet benut.  

De KNVvL stelt voor dat, indien een valschermspringclub dit wil, deze cirkelvorm wordt beëindigd en 
het centreren wordt losgelaten. Per doelgebied moet er dan - in overleg - een klimgebied worden 
ingericht wat zoveel mogelijk mogelijkheden voor valschermspringen genereert en zo min mogelijk 
hinder oplevert voor het overige luchtverkeer. Deze zouden allen in de bijlage van de RVS kunnen 
worden opgenomen, net als dat nu per doelgebied voor de hoogte geldt. Ook zou er zo min mogelijk 
qua regelgeving in de RVS qua operationele regelgeving moeten staan; aangezien het een wettelijke 
status heeft is elke wijziging hiervan te omslachtig en langdurig.  

Unmanned Aircraft System UAS 
Er wordt in het ontwerp LRH wel (veel) over drones geschreven, terecht, maar niet over 
modelluchtvaartuigen gesproken, onterecht. Modelvliegsport is een grote luchtsport die op veel 
plekken in Nederland beoefend wordt. Verder wordt in de per 1 januari 2021 ingegane nieuwe EU 
regelgeving voor onbemande luchtvaart tot 150 kg niet over drones gesproken. De correcte term 
hiervoor is onbemande luchtvaartuigen (Unmanned Aircraft System, UAS). Daar vallen dus ook de 
modelluchtvaartuigen onder.  
 
De KNVvL blij dat in het ontwerp LRH de maximale hoogte voor UAS’en bij U-space 500 voet is. Dit is 
onder de minimale vlieghoogte van VFR verkeer volgens SERA. Uiteraard moeten er dan niet boven 
die 500 voet weer extra onnodige veiligheidsmarges qua hoogtes worden ingesteld. Onduidelijk is 
tevens waar de plaatsing van U-space corridors zal zijn. Luchtvaartuigen moeten ook opstijgen en 
landen. Veel luchtsporten vinden verspreid over Nederland plaats en sommige mogen overal landen. 
Starts van zweefvliegtuigen, schermvliegtoestelen en zeilvliegtuigen (deltavliegen) vinden plaats met 

 
5 RVS: https://wetten.overheid.nl/BWBR0027968/2021-02-16 
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lieren en er zijn veel modelvliegsportterreinen. Uiteraard verlangt de KNVvL dat bij het inrichten van 
U-space deze locaties ontzien moeten worden. In ieder geval moet hierover vooraf overleg met de 
KNVvL en/of de betrokken luchtsportclubs plaatsvinden.  
 
De momenteel - bij de KNVvL - bekende testen met UAS’en (waaronder ANWB) zijn qua geclaimde 
breedte en hoogte van de luchtruimcorridors onnodig groot. Deze testen gaan uit van 1000 voet 
hoogte en 4 km breedte. Maar met een maximum van 500 voet zitten GA en (medische, 
commerciële) elkaar al niet in de weg. En waar ze elkaar kunnen tegenkomen kan op basis van 
gelijkwaardigheid en afstemming veilig geopereerd worden. Dit zou het uitgangspunt moeten zijn.  
 
Overigen 

Lelystad 
Opgemerkt wordt wel dat de opening van Lelystad door het kabinet als controversieel is aangemerkt 
en de openstelling voor groot handelsverkeer niet gegarandeerd is. Mocht in de toekomst besloten 
worden deze luchthaven niet voor groot handelsverkeer open te stellen dan rijst de vraag of er in de 
luchtruimherziening hiertoe een plan B is opgesteld. En, zo ja, hoe dit er dan uit gaat zien? Terug 
naar de situatie van voor november 2019, of wordt er dan een volledige update voorgesteld?  

Sector 3 Luchtruim 
In het ontwerp wordt de modernisering van Sector 3 (nog) als separaat traject behandeld. Hoewel 
formeel geen onderdeel van dit ontwerp reageert de KNVvL toch hierop in dit document aangezien 
dit ons inziens niet los gezien kan worden van het gehele Nederlandse luchtruim. Daarbij is het een 
van de topprojecten van LVNL. Voor het optimaliseren van de capaciteit van het luchtruim boven 
zuidwest Nederland (sector 3) is een analyse gemaakt van de veiligheidseffecten van veranderingen 
die nodig zijn om de verkeersdruk voor verkeersleiders naar beneden te brengen. 

In 2019-2020 heeft luchtruim optimalisatie plaatsgevonden in Zuidwest Nederland en is sector 3 
uitgebreid naar het westen. Op 3 december 2020 zijn de bestaande vliegroutes ontvlochten. Dit in 
nauwe samenwerking met het CLSK, de Belgische luchtverkeersdienstverlener Skeyes, de Belgische 
luchtmacht en MUAC. Daarna is het mogelijk om in drukke perioden de sector op te splitsen in twee 
delen - een oostelijk en westelijk deel - met elk een verantwoordelijk luchtverkeersleider. Dit staat in 
het jaarverslag 2019 LVNL. 6 IAF River nabij Rotterdam wordt zo mogelijk verplaatst naar het westen, 
boven zee. Het ontvlechten en optimaliseren van vliegroutes in sector 3 biedt plaats aan 
luchtsporten die hoger vliegen, waaronder valschermspringen, in zuidwest en zuid Nederland.  

Tijdelijke Gebied met Beperkingen TGB 
De KNVvL constateert dat het huidige systeem van Tijdelijke Gebieden met Beperkingen, TGB’s via de 
RBML voor de GA en luchtsporten  onwerkbaar is. Derhalve dient de RBML op dit punt, en integraal 
geëvalueerd te worden.  

 
6 ‘Het vierde naderingspunt wordt samen met de bestaande drie naderingspunten en in relatie tot het 
banenstelsel op Schiphol op een zo efficiënt mogelijke plek gesitueerd. De inschatting is dat dit punt boven het 
zuidoosten van de provincie Utrecht of het zuidwesten van Gelderland komt te liggen. Voor bestaande 
naderingspunten ARTIP nabij Lelystad en RIVER nabij Rotterdam wordt met name naar een locatie boven water 
gekeken. Over deze punten wordt na de introductie van de vierde naderingsstroom minder gevlogen. Verkeer 
uit het zuidoosten hoeft niet meer om te vliegen. Het vierde naderingspunt creëert ook ruimte voor de 
doorgroei van Lelystad Airport naar 45.000 vliegbewegingen en mogelijk ook voor General Aviation, zoals 
valschermspringen en overland zweefvliegen.’ 
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Vliegveld Valkenburg 
Op voormalig Vliegkamp Valkenburg wordt momenteel gevlogen met drones. De zweefvliegclub zou 
daar graag - ondanks de huidige stop van activiteiten - het zweefvliegen aldaar willen behouden. 
Verder zijn er plannen om elektrisch vliegen daar te testen.  
 
De KNVvL staat voor dat er voldoende luchtruim aldaar ter beschikking blijft om deze activiteiten te 
kunnen realiseren. Als de ondergrens van de Schiphol TMA verhoogd wordt zou dit al mogelijkheden 
kunnen creëren. Uiteraard moet er ook ingezet worden op het gezamenlijke gebruik van het veld. 
Het testen van elektrisch vliegen vindt bijvoorbeeld ook al plaats op Teuge en testen met UAS’en 
gebeurt op Twente.  
 
Activering TRA’s 
Om administratieve lasten te verminderen worden gebieden waar vaker een claim op gelegd 
wordt door Defensie nu als TRA gedefinieerd. De bedoeling is dan om deze temporary 
(tijdelijke) gebieden per NOTAM te activeren. Dit lijkt logisch, tot het moment dat de 
administratieve lasten nog eenvoudiger gemaakt worden door deze gebieden vrijwel 
permanent te activeren. Waardoor een vereenvoudiging voor een partij een erg grote last 
wordt voor veel andere partijen. 

 
De onbekendheid met het actief zijn van TRA’s kan daarbij leiden tot luchtruimschendingen. Betere 
en tijdige communicatie op dit vlak zou tot een verbetering kunnen leiden. Voor de kustgebieden 
zou communicatie met de verkeersleiding van Schiphol tot een ruimer gebruik van 
het luchtruim kunnen leiden. Beschikbaar luchtruim zou gekoppeld kunnen worden met het 
baangebruik van Schiphol. 
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BIJLAGE A: VOORBEELDEN SCHAKELBAAR (HX) LUCHTRUIM DUITSLAND 

 

 

In Berlijn zullen de HX-sectoren 
die zijn opgericht voor de opening 
worden uitgebreid, en de 
activeringsstatus zal worden 
aangekondigd op zijn eigen VFR-
ATIS. Door de huidige lage 
verkeerscijfers door Corona is het 
in principe ook mogelijk om alle 
HX-elementen tegelijkertijd uit te 
schakelen. 

 

 

In Hannover wordt ook de 
circulerende TMZ omgebouwd 
naar het HX-model. 
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In Leipzig wordt naast het vorige 
D (HX)-luchtruim ook de TMZ 
overgezet naar het HX-model. 

 

 

 

Erfurt Airport is een speciaal 
geval. In de toekomst zal hier 
alleen een nieuw TMZ-luchtruim 
worden geactiveerd voor 
individuele IFR-naderingen en 
vertrekken. 
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BIJLAGE B: LIJST KNVvL LUCHTSPORTCLUBS, VERENIGINGEN EN CENTRA 
 
Hieronder staan lijsten van KNVvL belanghebbende luchtsportclubs, verenigingen en centra. Dit zijn 
de rechtspersonen plus de locaties waar de luchtsporten beoefend dan wel de statutaire plaatsen. 
Locaties worden weergeven op de website van de KNVvL 7 en zijn opgenomen in de AIP. 8 In de AIP 
staan terreinen van modelvliegsport vermeld doch dit is onvolledig.  
 

Totale aantallen clubs (beoefenaars voor ballonvaren, drone en paramotor)  per luchtsport.  

ballonvaren (BA) 172 drone (DR) 436 

gemotoriseerd vliegen (GV) 21 historische luchtvaart (HL) 16 

modelvliegsport (MV) 80 paramotor (PM) 152 

parachutespringen (PS) 12 schermvliegen (SV) 15 

zeilvliegen (ZV) 17 zweefvliegen (ZW) 51 

 

Overzicht clubs, verenigingen en centra. Ballonvaarders, dronevliegers en paramotorvliegers 
ontbreken omdat die, mits voldaan aan voorwaarden (TUG, toestemming grondeigenaar) overal 
mogen starten. Het overzicht is wel beschikbaar bij de KNVvL. 
 

gemotoriseerd vliegen 

naam plaats naam plaats 

U.L.V. Vereniging Brabant DONGEN Aero-Club Maritime DEN HELDER 

Vliegclub Fryslan DRACHTEN Vliegclub Midden Zeeland ARNEMUIDEN 

Stg U.L.V. Flevoland LELYSTAD Noord-Nederlandse Aeroclub PATERSWOLDE 

U.L.V. Brouwershaven SCHARENDIJKE Vliegclub Flevo HAARLEM 

U.L.V. Budel BUDEL Rotterdamsche Aeroclub ROTTERDAM 

 
7 https://www.knvvl.nl/vlieglocaties  
8 https://www.lvnl.nl/eaip/2021-02-11-AIRAC/html/index-en-GB.html, ENR 5.5. Aerial Sporting and 
Recreational Activities. De modelvliegsportterreinen staan bij ENR 5.3 Other activities of a dangerous nature 
and other potential hazards.  
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Vliegclub 't Hoge Land ZANDWEER Vliegclub Rotterdam ROTTERDAM 

U.L.V. Schagen DEN HELDER Vliegen is 'n Kunst NIEUW VENNEP 

U.L.V. Twenthe ALMELO Vliegclub Schiphol SCHIPHOL-OOST 

Vliegclub Westerwolde/U.L.V. VLEDDERVEEN Vliegclub Teuge MVL TEUGE 

Eindhovense Aeroclub Motorvliegen EINDHOVEN Vliegclub Twenthe ENSCHEDE 

Stichting Vliegsport Gilze Rijen RIJEN     

historische luchtvaart 

naam plaats naam plaats 

AC Zeeland HELLEVOETSLUIS Vroege Vogels LELYSTAD 

CAF-Classic Aircraft Foundation ANNA PAULOWNA Stichting Vrienden van de Catalina LELYSTAD 
AIRPORT 

Classic Wings UDEN The Storyteller BERGEIJK 

Dutch Historic Aircraft Company ANNA PAULOWNA Ver. Historische Zweefvliegtuigen ARNHEM 

DHJA-Dutch Historic Jet Association LELYSTAD Schermer Voest SOESTERBERG 

F4-Fokker Four MAARSSEN Aviodrome LELYSTAD 

Fokker G1 ZWOLLE Stichting DDA Classic Airlines LELYSTAD 

Stichting KLU Historische Vlucht RIJEN Nat. Federatie Historische Luchtvaart 'S-GRAVENHAGE 

modelvliegsport 

naam plaats naam plaats 
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Leeuwarder Luchtvaart Club Aeria LEEUWARDEN LC Agglomeratie Maastricht MAASTRICHT 

MVC Almere ALMERE Model Vlieg Club Midden Nederland ZEIST 

Apeldoornse RMC "Aero-Dynamic" APELDOORN RMV Nimbus HUISSEN 

Arnhemse Luchtvaart Club ZEVENAAR Nijmeegse Luchtvaart Club NIJMEGEN 

Radio Controlled MVC Assen ASSEN Modelvliegclub Oisterwijk TILBURG 

Modelvliegclub  "Alpha" TERNEUZEN Vereniging Modelvliegclub Otto 
Lilienthal 

UTRECHT 

Modelvliegclub Beaufort 7 OPPERDOES Regionale Modelvliegsport 
Vereniging De Pelikaan 

STEENWIJK 

Boxtelse Modelvliegtuigclub BOXTEL Electronica en modelbouw Club 
Rozenburg 

WATERINGEN 

Brabantse Luchtvaart Club GILZE Modelvliegclub Pegasus ZWAAG 

The First Aviators ALMERE Modelvliegclub Voorne-Putten HELLEVOETSLUIS 

Modelvliegclub Cumulus KAMPEN Modelvliegclub De Stootkop SWALMEN 

Modelvliegtuigclub "Crash" VOLENDAM Modelvliegclub Stadskanaal & 
Omstreken 

MUSSEL 

Deelense Modelvliegclub De Brik APELDOORN Modelvliegclub Ter Apel VALTHERMOND 

Dokkumer Modelvliegclub READTSJERK Modelvliegtuigclub Thermiek '58 SCHINNEN 

Modelvliegvereniging Delta Oss OSS Twentse Radio Modelvliegtuigclub ENSCHEDE 

Deventer Luchtvaartclub 
Modelvliegsport 

DEVENTER Modelvliegclub De Valken BAKEL 

Radio Modelvliegclub The Eagles 
Z.W.H. 

WIJNALDUM Modelvliegclub Valkenburg WASSENAAR 
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Eibergse Radio Modelvliegclub EIBERGEN Veendammer Luchtvaart Club HOOGEZAND 

Odoorner Luchtvaart Club ODOORNERVEEN Veluwse Model Vlieg Club APELDOORN 

Luchtvaartclub Emmeloord EMMELOORD Radio Modelvlieg Vereniging 
Vlaardingen 

DELFT 

Ermelose Luchtvaart Club BARNEVELD Modelvliegclub De Vier Poorten SCHOONHOVEN 

Modelvliegclub Europoort ROTTERDAM Modelvliegclub De Vrije Vogels DEN DOLDER 

Modelvliegclub De Sticks GEMONDE Winterswijkse Luchtvaartclub WINTERSWIJK 

Modelvliegclub Gilze Rijen TILBURG Modelvliegclub Wieringermeer SCHAGEN 

Goirlese Luchtvaartclub  
De Thermiekvogels 

TILBURG Modelvliegclub Woerden WOERDEN 

Gooi en Eemland Vereniging van 
Modelvliegers 

HILVERSUM MVC Delta Vlissingen OOST-SOUBURG 

West Brabantse Luchtvaart Club De 
Grondpiloten 

ROOSENDAAL Modelbouw Club Zevenaar DIDAM 

Vughtse Modelvliegclub The Hawks 'S-
HERTOGENBOSCH 

Modelvliegvereniging 's-
Hertogenbosch 

'S-
HERTOGENBOSCH 

Helderse Modelvliegclub JULIANADORP E-Heli Vereniging Alkmaar 'S-GRAVENHAGE 

Radio Vlieg Club Heiloo LIMMEN Holland Glide ZEVENAAR 

Regionale Modelvlieg Vereniging 
Phoenix 

KERKENVELD Haagse Modelvliegvereniging - 
Gezellig en Sportief 

RIJSWIJK ZH 

Modelbouw Club Huizen HUIZEN Vliegclub Zuid Ginkel VEENENDAAL 

Modelbouwclub De Hoogvliegers HENGELO GLD Modelbouw Vereniging Woubrugge Voorschoten 

Modelbouwvereniging Jules Verne EPE MVC Noordoost Veluwe HEERDE 
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Aeroclub Kennemerland ALKMAAR Modelvliegsport Oosterhout OOSTERHOUT 

Leidsche Luchtvaartclub LISSERBROEK Elektro Model Vlieg Club Phoenix IJlst IJLST 

Zoetermeerse Luchtvaart Club  
Los Van de Grond 

ZOETERMEER Model Zweefvlieg Vereniging  
Free Bird 

WIJCHEN 

R.C. Modelvliegclub Losser OLDENZAAL R.M.V.C. Alouette PUTTE  

Lichtenvoordse Model Club RUURLO Edese Luchtvaart Club EDE 

Federatie Limburgse Radio Controle 
Vliegers 

HEERLEN Dronerace Vereniging Midden-
Nederland 

CULEMBORG 

parachutespringen 

naam plaats naam plaats 

Cadetten Parachutisten Vereniging BREDA Skydive Hilversum HILVERSUM 

Skydive ENPC BOSSCHENHOOFD Skydive Zeeland ARNEMUIDEN 

The Flying Dutchmen Skydive 
Rotterdam 

ROTTERDAM Skydive Hoogeveen HOOGEVEEN 

Paracentrum Texel DE COCKSDORP POPS-NL Nederland APELDOORN 

Nationaal Paracentrum Teuge TEUGE Parachute Group Holland APELDOORN 

Airmoves Skydiving PURMEREND Skydive Ameland DE COCKSDORP 

schermvliegen (paragliding) 

naam plaats naam plaats 

Vereniging Paragliding Club Sky 
Rebels 

ROTTERDAM Maurik Paragliding NIEUWEGEIN 

Achterhoekse Vliegers XCC EPSE Twentse Paragliding Club Skyline OLDENZAAL 
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Para Sailing Team Nistelrode MIERLO Vliegvereniging Paragliding Team 
Zeeland 

OOSTKAPELLE 

Stichting Eurofly Paragliding ENSCHEDE Action Paragliding BV WEERT 

Skyclub Holland ARNHEM Coöperatie Maurik Paragliding U.A. DOETINCHEM 

AA Paragliding Holland B.V. WIJK BIJ 
DUURSTEDE 

Skygliders Paragliding 'S-GRAVENHAGE 

Vliegvereniging "de Hoekse Vliegers" OOSTBURG Plus 4 DELDEN 

Cloud to Cloud Paragliding ENSCHEDE     

zeilvliegen (deltavliegen) 

naam plaats naam plaats 

High5 Deltavliegschool AMSTERDAM Soarstek Maasvlakte Slufer MAASVLAKTE 
ROTTERDAM 

Randonaero Adventures OOSTERHESSELEN Soarstek Brouwersdam NOORDWELLE 

Vliegvereniging Jan van Gent NIEUWVLIET Soarstek Zoutelande ZOUTELANDE 

Z.V.V. De Buizerd VLIJMEN Vliegstek EHST VLEDDERVEEN 

Z.V.V. Daidalos BÖSINGEN Vliegstek Skyline Twente BRUINEHAAR 

Vliegclub Plus 5 UTRECHT Vliegstek Aeroclub Salland LEMELERVELD 

Vliegvereniging de Hoekse Vliegers HOEK MAXLD Deltavliegschool BEST 

Vliegstek Langevelderslag NOORDWIJK De Nederlands-Franse-Zeilvliegschool HEILOO 

Vliegstek Kijkduin 'S-GRAVENHAGE     
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zweefvliegen 

naam plaats naam plaats 

Zweefvliegclub Deelen DELFT Zweefvliegclub Rotterdam AMMERSTOL 

Amsterdamsche Club voor 
Zweefvliegen 

VLEUTEN Aero Club Salland LEMELERVELD 

KLU ZC Deelen ARNHEM KLU ZC Soesterberg Sicut Larus UTRECHT 

Delftsche Studenten Aeroclub DELFT ZVC Teuge APELDOORN 

Eerste Limburgse Zweefvlieg Club SCHINVELD Zweefvliegclub Texel DEN BURG 

Eerste Zaanse Zweefvlieg Club KROMMENIE KLU ZC De Peel VENRAY 

Eerste Zeeuws Vlaamse Aero Club AXEL Twentsche Zweefvlieg Club HENGELO 

Zweefvliegclub Eindhovense 
Studenten 

EINDHOVEN Zweefvliegclub Volkel VOLKEL 

ZC Flevo ERMELO KLU ZC Volkel VOLKEL 

Friese Aero Club LEEUWARDEN Sticht. Samenwerkende 
Zweefvliegers Midden Zeeland 

ARNEMUIDEN 

Gelderse Zweefvliegclub HUIZEN Drienerlose Zweefvlieg Club 
Vleugellam 

HENGELO 

LSK Zweefvlieg Club Gilze Rijen BERGHEM Aeroclub Valkenburg (GV) HOOFDDORP 

Gilzer Luchtvaartclub Illustrious HULTEN Aeroclub Hilversum LOOSDRECHT 

Gooise Zweefvlieg Club HILVERSUM West Brabantse Aero Club PUTTERSHOEK 

Groninger Studenten Aeroclub ONNEN Noord Nederlandse Zweefvlieg Club BORGERCOMPAG
NIE 
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ZC Haamstede GOES KLU ZC Woensdrecht HOOGERHEIDE 

Zweefvliegcentrum Noordkop SLOOTDORP Gliding Adventures Europe WESTERLEE 

Ver. Historische Zweefvliegtuigen VENLO Zuidhollandse Vliegclub SOEST 

Vliegclub Hoogeveen GRONINGEN Venlo Eindhoven Zweefvlieg Club VENLO 

Kennemer Zweefvlieg Club NOORDWIJK Zweefvliegclub Cumulus HALSTEREN 

Leidsche Studenten Aeroclub LEIDEN Pro Air Paragliding BORCULO 

VC Midden-Zeeland ARNEMUIDEN Falcon Air BOXTEL 

Zweefvliegclub Noordoostpolder MARKNESSE Vliegclub Middenmeer MIDDENMEER 

Nijmeegse Aeroclub MALDEN Stichting V.I.O.D. UITHOORN 

Aeroclub Nistelrode NISTELRODE NSA Stabilo NIJMEGEN 

ZVC Oost Nederland VEENENDAAL     

 


