Luchtruim Lelystad

En de gevolgen voor Overijssel en de
Aero Club Salland in het bijzonder.
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Geschiedenis
• Alderstafel-advies Schiphol (2008)
• Inrichten regionale Alderstafel (2009)
• Inventarisatie mogelijkheden inpassing luchtruim Lelystad zonder
interferentie met Schiphol (2010)
• Start luchtruimvisie (2011)
• Rijksbrief Luchtruim juni 2011
• 2012 eerste scenario’s NLR worden bekend, eerste indicaties van
hinderprofielen en geluidscontouren
• 2013/2014 verdere uitwerking varianten, keuze voor de B+ variant,
uitwerking door To70
• 2013-2015 opstellen TGAL rapport
• Jan. 2016 schriftelijke vragen gesteld door D’66 in de gemeenteraad
van Dalfsen
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1000 ft = 333 meter
FL = Flight level = 1000 ft
NM = Nautical mile, 1 NM = 1,852 km
Transitie hoogte: hoogte waarop overgegaan wordt naar een
standaard hoogtemeter setting 1013,2 hpa
Transitie level: hoogte waarop overgegaan wordt naar een
drukhoogtemeter instelling (QNH instelling)
CTA: controle gebied in de hogere luchtlaag
TMA: controlegebied voor naderend en vertrekkend vliegverkeer
CTR: controlegebied rondom een vliegveld voor landend en
startend vliegverkeer
Holding pattern: Wachtpatroon voor vliegtuigen in de vorm van
een ijsbaan

Welke rapporten zijn er?
• Luchtruimvisie (sept 2012) IL&T
• Presentaties EHLE aan de omwonenden en
vliegclubs in de “polder”
• Publicaties via de Alderstafel
• To70 rapportage B+ variant
• TGAL
• Criteria Catalogus Luchtruim

Inpassen luchtruim Lelystad in het
bestaande luchtruim
• Het bureau “To70” heeft de opdracht gekregen om de routes
te tekenen rekening houdend met:
– Zoveel als mogelijk vermijden van woonkernen
– Niet over Natura 2000 gebieden
– Niet in conflict met het luchtruim Schiphol
– Vertrekkend verkeer boven de 6000ft over het oude land

Huidige Luchtruim
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Het wachtpatroon
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Problemen voor de provincie Overijssel, gemeente
Hellendoorn en de ACS in het bijzonder.
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Het wachtpatroon bij IAF South komt precies boven de Sallandse Heuvelrug te liggen!
De beoogde TMA Lelystad krijgt een ondergrens van 2500 feet
De bovengrens van de TMA Lelystad is maar 6500 feet
Bij een groot aanbod van vliegtuigen worden deze gedwongen om op 3000 feet de nadering
over het “Vechtdal” naar Lelystad te vliegen
Bij een groot aanbod van vliegtuigen worden deze gedwongen om boven kwetsbaar
natuurgebied in een wachtpatroon te moeten wachten op hun beurt
Dit levert een toename van geluidsoverlast op voor de provincie Overijssel en de gemeente
Hellendoorn in het bijzonder
Daarnaast een verhoogde uitstoot van overvliegende vliegtuigen
Daarmee een potentiele bedreiging voor de toeristische waarde van de gemeentes rondom
het Overijsselse Vechtdal en de Sallandse Heuvelrug
Tevens een groot gevaar voor vogelaanvaringen voor overvliegende verkeersvliegtuigen
boven deze natuurrijke gebieden
Het volledig nutteloos zijn van het zo laag vliegen boven deze kwetsbare gebieden op zo’n
grote afstand van vliegveld Lelystad
Dit resulteert in een maximale vlieghoogte voor zweefvliegactiviteiten van 2500 feet in plaats
van de huidige FL65
Een ernstige belemmering voor de “general aviation” van Nederland voor “overlandvlieg”
activiteiten

Waarom verhoogde “milieu-belasting”?
• Hoe lager een vliegtuig vliegt, hoe groter de luchtweerstand.
• Daardoor meer vermogen nodig om met dezelfde snelheid te kunnen
vliegen.
• Tevens verbruikt een straalmotor meer kerosine wanneer lager dan
optimaal gevlogen wordt. Dit verbruik is 3% hoger bij een 4000 ft lagere
hoogte maar al ruim 8% bij een 8000 ft lagere hoogte!
• Meer vermogen op een lagere hoogte betekend ook meer geluid! Zeker
wanneer horizontaal gevlogen wordt ipv een daalpatroon.
• Idealiter wordt er volgens een continu daalpatroon aangevlogen,
afhankelijk van het vliegtuigtype kan je op 30 nm uit van het vliegveld op
7500 ft tot 10000 ft zitten. Dus niet op 3000 - 6000 ft!
• Hoe lager er gevlogen wordt hoe meer kans er is op een vogelaanvaring!
De meeste vogels vliegen in de onderste “thermische” luchtlaag. Het
Overijsselse Vechtdal en de Sallandse Heuvelrug kennen een grote
populatie roofvogels en Ooievaars die in het beoogde luchtruim vliegen.

STAR chart Schiphol

Waarnemingen commissie luchtruim ACS
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Naderend vliegverkeer richting Schiphol zit zelden lager dan FL150 tot aan punt OSKUR of
NOVEN (approach chart Schiphol)
De beoogde TMA Lelystad is veel te klein in verticale opbouw om de verwachte uitbreiding
van EHLE te kunnen opvangen (bevestigd door deskundigen van de LVNL!)
De impact van TMA Lelystad is gigantisch op de General Aviation, leefbaarheid in-, en de
toeristische waarde van het Overijsselse Vechtdal en de Sallandse Heuvelrug
De provincie Overijssel en de “Vechtdal-gemeentes” zijn slecht vertegenwoordigd geweest bij
het 2D overleg en al helemaal niet geïnformeerd door de besluitvormende instanties!
Er is weinig (3D) expertise aanwezig bij de provincie op luchtruim gebied
De gemeentes en provincie mogen niet meedenken of beslissen bij het toekomstige 3D
overleg
Er is onduidelijkheid over het 3D traject; deelnemers, opzet en tijdspanne
Weinig onafhankelijke bureaus met expertise op luchtruimgebied beschikbaar die neutraal
kunnen oordelen over besluiten
Tijdsdruk voor het 3D overleg neemt toe, april 2018 moeten de eerste activiteiten op het
uitgebreide EHLE plaats gaan vinden
Er bestaat een rapport “Luchtruimvisie” waar ogenschijnlijk niets mee wordt gedaan
De Luchtverkeersleiding Nederland loopt achter in het ontwerpen van het luchtruim om het
aankomend en vertrekkend verkeer richting Lelystad in te passen

Voorstellen commissie luchtruim ACS
•
•
•
•

•
•

Kijk naar het inpassen van het rapport “luchtruim visie” uit 2012, met name de
term “upside down wedding cake”
Gebruik van het onbenutte luchtruim in CTA Amsterdam East tot aan punten
“Oskur” en “Noven” (Approach chart EHAM)
Verhoog ondergrens “Artip holding” met 1000 ft naar FL80
Creëren van een getrapte TMA Lelystad waarbij de ondergrens op FL65 ligt tot de
punten “Oskur” en “Noven” en daarna een ondergrens van 2500 feet
Bovengrens van TMA Lelystad op FL115 tot aan punten “Noven” en “Oskur”
daarna zakkend naar FL75
Voordelen zijn:
– Meer luchtruim om meer vliegverkeer inbound EHLE op te vangen
– Hogere minimale vlieghoogte inbound EHLE waardoor veiliger, stiller en zuiniger gevlogen kan
worden
– Minder impact voor het Overijsselse Vechtdal en de Sallandse Heuvelrug
– Geen beperkingen voor de general aviation en de Aero Club Salland in het bijzonder
*(Mocht de minimale hoogte van de Artip holding niet 1000 ft hoger kunnen liggen dan zakken
alle genoemde hoogtes met 1000 ft)

Voorstellen ACS Verticaal (2)

Voorstellen ACS lateraal (2)

Voorstellen lateraal gedetailleerd

Voordelen nieuwe versie
• Overgangen in TMA gebieden meer dan 2000’ om in hoogte
verkeer te kunnen separeren
• Getrapte TMA om een continu daalpatroon te kunnen vliegen
• Naderend verkeer blijft boven de transitie hoogte en level
waardoor minder verspilling van luchtruim.
• Er is meer ruimte voor een non-comm procedure en een
holding patroon in de buurt van de luchthaven voor nood
situaties.

Vervolgtraject tot aan april 2018
• Er zijn 3D consultatierondes tussen de verschillende belanghebbende
partijen volgens artikel 5.11 wet luchtvaart
• Namens de kleine luchtvaart nemen de KNVvL en de AOPA deel aan deze
rondes
• Dit 3D overleg duurt minimaal 12 maanden, waarvan de laatste 3
maanden gebruikt worden voor publicatie en verwerking van de data in
wetten en navigatie systemen.
• Een grote ontbrekende in het eerdere 2D overleg (Alderstafel) was de
provincie Overijssel, en de gemeentes Zwolle, Hellendoorn en Dalfsen.
Hopelijk kan dit nog rechtgetrokken worden.
• Niet bekend is in hoeverre de Provincie en de gemeente nog invloed
kunnen uitoefenen op het 3D proces.
• D’66 Dalfsen heeft ondertussen goede contacten met de
luchtverkeersleiding Nederland en het ministerie van I en M, er zal
maximaal ingezet gaan worden op minimale, tot geen, overlast voor de
provincie Overijssel!

Hoe ziet het er voorlopig uit?
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De LVNL en IenM waren positief verbaasd over de expertise blijkend uit het tegenvoorstel. Ze
nemen de genoemde punten zo veel als mogelijk mee in hun uiteindelijke model.
Er wordt zoveel als mogelijk ingezet op continu dalend vliegverkeer inbound EHLE. Dit is
echter een intentie, geen feit.
Vliegverkeer gaat van civiele luchtverkeersleiding (Amsterdam control) overgezet worden op
militaire luchtverkeersleiding (Dutch Mil) om weer terug bij Lelystad control te komen.
Een heel groot probleem wordt het aansluiten van vertrekkend en naderend verkeer EHLE op
het bestaande routenet.
Er wordt vliegverkeer in drie blokken verwacht; een ochtend-, middag- en een avondblok.
Er is nog niet gesproken over de beoogde ondergrens van deze TMA van 2500 ft! Wij gaan
maximaal pleiten voor ophoging van deze ondergrens naar minimaal 5500 ft (FL55)!
Onduidelijk is ook in hoeverre de beoogde routes hard zijn, in hoeverre krijgen de
verkeersleiders de vrijheid om vliegverkeer van de routes af te laten wijken om separatie te
kunnen genereren tussen de vliegtuigen.
Er wordt nu een nieuw luchtverkeersleidingssysteem geïnstalleerd op Schiphol, het is nog
niet bekend of dit een positieve invloed kan hebben op het vliegverkeer boven Oost
Nederland.

Houdt het stille zweefvliegen boven Overijssel
mogelijk!

