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KNVvL 
n  Belangenorganisatie GA en luchtsporten 

n  Zweefvliegen 
n  Motorvliegen 
n  Valschermspringen 
n  Ultralights 
n  Deltavliegen 
n  Schermvliegen 
n  Ballonvaart  
n  Modelvliegsport/Drones 
n  Historische luchtvaart 
 
KNVvL (AOPA) was uitgesloten van het Alderstafel proces! 
ZCFlevo, ACS en ZCNOP plus TEUGE, Terlet en GA zijn hierdoor 

zwaar gedupeerd! 



Doel KNVvL 
n  Het zekeren van voldoende en 

toegankelijke ruimte in de lucht 

n  Luchtruimvisie 2012; Blz. 6 beleidsmatige 
uitgangspunten: 
n  “Luchtruim wordt steeds schaarser. Er wordt 

daarom niet meer luchtruim geclaimd of vaker dan 
nodig is voor de uitvoering van de civiele of 
militaire behoefte.” 

n  “Met respect voor afspraken met de omgeving.” 

 





 Het moet hoger 

n  Technisch kan het 
n  Lagere luchtruim wordt intensief gebruikt door 

de GA en sportluchtvaart 
n  Effecten voor de mensen en de natuur op de 

grond zijn ook gebaat bij hoger vliegen 
n  Bijkomend voordeel voor de grote luchtvaart: 

hoe hoger hoe zuiniger er gevlogen kan 
worden = stiller en minder milieu belasting 

n  Sluiting dreigt voor GA luchthavens 



 Het kan hoger 

n  Luchtruim indeling dateert uit 1950 
n  Kijk bij onze buurlanden hoe zij omgaan met 

consultatie en luchtruimindeling 





LVNL routevoorstel 

 



Hoe dan? 
n  Studie KNVvL, ligt nu bij Helios 

n  Door niet teveel binnen de kaders te blijven 
denken, durf “out of the box” te gaan. 

n  De gedachten dat het kan zonder interferentie 
met Schiphol verkeer is fout; al het 
luchtverkeer in het Nederlandse luchtruim 
heeft invloed op elkaar, daar hebben wij juist 
luchtverkeersleiding voor nodig 
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KNVvL studie  



Waarom dan niet? 

n  Eigenlijk begrijpen we dit ook niet 
n  De beperking zit niet in de beschikbare ruimte 

n  Beperking lijkt de sectorcapaciteit te zijn 
n  De sector is, door historie, te groot (te laag) 

n  Huidige LVNL voorstel is niet dmv gezamenlijke 
consultatie tot stand gekomen 
n  Het ontwerp van dit voorstel is een politiek 

proces geweest waar de KNVvL niet aan 
mocht deelnemen (microproces) 



n  Het mag niet gebeuren dat door politieke 
tijdsdruk onherstelbare schade onnodig 
wordt aangericht 

n  De KNVvL is altijd bereid mee te denken 
om tot een goede oplossing te komen 


