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dat nadere regêjs gesteld dienen te worden met betr.kkinm tot dl
minimum vliegboogte voor militaire luchtVaartuigen;

artikel 53 van het LVII 1980 t $tb. 786) en de beschikking van de
Staatssecretaris van Defensie van 23 januari 1981, nr. CWW 81/013;

Hndelende in overeentemeing met de Direkteur.Generaal van de
Ri3ks1uchtvaartdien5t;

Minimum vifeghoogte militaire lucbtvaartuiIn

behoudens het gestelde in de artikelen 2 tot en met 9 van deze
beschikking is het gexagvoerdera van militaire luchtvaart4gen
verboden boven de in artikel 53, eerste iidnder a. en b. van
het LV 1980 bedoelde gebieden een VFR—vlucht uit te voeren be—
naden een vlieghoogte van 300 meter.

Minimum vlieghoogte militafre rshroetvieg
tuigen en vqpr op1.idngadoeleindçn

prpèflev1i.tt4g

Het is gezageqarders

Lietmhlstae
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Net Is gezagvoerders van militaire h.fschrotvliegtuipn behorende
tot de Nederlandse ol bondgenootachappelijke atrfjdkrachten toege
staan een Y1—vlucht uit te voeren met fnchtneming van de volgende
mistim Yliogten:

•. Nuwfl pbied.n t aaneengesloten bebouwing of kunstWerken,
lndustrt- n hav.ngebi.den daaronder begrepen danwel boven
menaenv.raelingentt.nminate 210 meter boven de hoogste
hinderets gelegen bitven een afstand van 600 meter van het
lucht;vsartutg, indien daartoe operationele noodzaak bestaat;

b. gidars dan onder a. aangegeven:
tenminste 50 meter boven grond of water.

Artikel 3

let La gezagvo.rdera van voor oplefdingsdoeleinden bestemde propel
l.rvlLagtufg.n behorende tot of gebruikt voor de Nederlandse
strijdkrachten toegestaan een VFR-vlucht uit te voeren boven de in
artikel 2 onder b. bedoelde gebieden net inachtnemfng van een mi
nt vlieghoogte van 150 meter boven grond of water.

Artikel 6

Minimuw vifeghoogte boven zee

1. Tijdens oefeningen boven territoriale wateren, hieronder niet
begrepen het Waddenzee-gebied, bedraagt de minimum vlieghoogte
30 mter boven water. De volgende bepalingen dienen•’te.wor
dan nageleefd:

.. De vlucht dient te worden uitgevoerd lenminste 1852 meter
(1 NH) uit de kustlijn;

b. Hindernissen dienen te worden vermeden;’

2. Tijdens het oefenen boven zee buiten de territoriale wateren
bedraagt de minims. vlieghoogte voor luchtvaartuigen behorende
tot of in gebruik bij de Nederlandse strijdkrachten 30 meter
boven water. Hindernissen dienen te worden vermeden.

Artikel 5

Laagvliegroutes

1. Het gestelde in artikel 1 geldt niet voor gezagvoerders van
Nederlandse en bondgenootschappeUjke militaire 3traalvlieg—
tuigen en voor gezagvoerders van militaire transportvliegtui
gen van Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland, indien zij
een VFR—vlucht uitvoeren langs de volgende routes

s. Unkroute lOa:
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b LrwW 19;

$206 30 1 - 06 44 00 1;
$1 14 40 1 06 3 30 S;
$2 1? 30 1 - 06 3030 t;
32 2$ 00 0 — 06 36 30 t;
3231 40 0 • 06 33 005;
3303 00 0 - 07 13 30 t.

mini vLicgt. op het route pdeait. van de positie(3) meer de poeilie (4) teit. 300 meter boven hIndernissen is.

(1) 53 33 00 0 — 06 61 30 t;
(2) 33 35 30 0 - 06 27 00 t;
(3) 53 31 00 S - 06 07 00 t;
(4) 33 03 00 1 - 06 (0 00 t;
(3) 3, 33 00 S - 06 03 30 1;
(S) 3, t? 00 S 06 13 30 t;
(7) 3, 02 30 S - 06 25 60 t;
CI) 3, 01 15 1 - 06 66 30 t

t. Tijdsee in het eerst. Lid bedoelde vluchten dienen d g.zs€voerd.rsde voIs idr regels in acht t. namen t

•. 0 *1.t vlit. is t4esfnste 75 meter boven hindernissen;
b. Ipt vLi.getcht is plfjk 0V groter dan 5 kilometer;

c. 0. wolhra._Ls bvindt sich op tenainste 450 meter;

1. Ieder. rt. el.chta worden gevlogen in de richting als inhet eerste lid onder a. en b. is aangegeven;

De gesvoerder, die meer dan 1052 meter (1 l) van de route isrm1, disnt eerst op t. kilmean naar de voor hem geldendeigi vlinmogte en a de vli.geefening..rst voortsettenindien hij op de rout. is t.ruggek..rd. Wordt tijdens de sanouevtege.Logem bianen en v.dg..rsl.fdiiiV.,bi.d dan dienen de voor datgi.d ldemde euov.cbritten in acht t. worden genomen.

0.tss’. van militaire str.lvli.gtuJen et

lii geetelde 1.. artikel t geldt niet voor gesagvoerders van militaireiêril.Liegtuige. b.Iwimed. tot de Iderlandse en bonenootscbapp.l ijkestrtJacbt indien ai3 in het kader van oef.nirn met grond.enhedenbh*i’ de wa*sen ven het oef.bisd YYS—vIuchten uitvoeren en daarbij de vol regels in acht namen.

1
-

____

(1)
(t,

t4)
(5)
t’)

1
1

a. StchL. tadien de wd van de opdracht daartoe noodzadkt, is afwijeen de sinim eliagboogt. toegestaen tot een mini vlieg-heogt. een 73 meter boven hindernissen.

b. Het v12icht is
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b. Het vlfegzlcht is gelijk aan of groter dan 5 kilometer.
C. De voikenbasis bevindt zich tenminste op 450 meter
d. Voor vluchten binnen een plaatselijk verkeersi.idfngsgebi.d,Un bijsonder verkeersgebied or in de omgving van een burgerluchtvaarttetrein is vooraf to.ateeming vereist van het terplaatse bevoegd gezag.

•. Voor vluchten binnen een van de in artikel 7, eerste liii, ondersub a. tot en met h. van dit besluit verøelde gebieden is vooraf• toesteeming vereist van of nemns de Coemandant OPLV.
f. Voot vluchten binnen een van de in artikel 7, eerste lid ondersub 1. en 3. vermelde gebieden en onder sub 1. en m. vermelderoutes is vooraf toeatsming vereist van of nmeens de CoemandantDSWVliegbaais Woenadrecht.

g. Voor vluchten binnen het gebied vermeld in artikel 7, eerste lid,onder sub k van dit besluit is vooraf toesteing vereist vanof n.ns de Commandant van het Harine Vlïegkamp De Kooy.
h. Aaneengesloten bebouwing, ziekenhuizen, sanatoria en dergelijkemoeten worden vermeden.

i. Voor straalvliegtuigen van bondgenootschappelijke strijdkrachtendient per oefening door of namens de Chef van de Luchtmachtataftoesteimning te worden verleend. Toeeteiming wordt slechts bijuitzondering en onder nader te stellen regels verleend.

LaagviieggeleUen en —routes ten behoeve van militairehefschroetvliegtuien en voor opleidingsdoéieinden bestemde propel1ervlegluigen behorend töt c,t gébruikt -voör de Nederlandse strijdkrachten

i S

k
— ‘..L.

Artikel 7.

1 Het gestelde in artikel 2 onder b. en in artikel 3 geldt niet voorgezagvoerdera van militaire hefschroefvliegtuigen respectievelijkvan voor opieidingsdoleinden bestemde propelïervuegtuigen behorende-• tot of gebruikt voor de Nederlandse strijdkrachten indien zij, metfnaçhtnemfng van de regels gesteld ia lid 2 van artikel 7, VFR—vluchten uitvoeren binnen de volgende gebieden en routes:
— k- a. GLY 1:

3 03 45 11 — 06 40 30 E;
5303 45N—064330E;
5259 15N-063900E
53010011-063600E;
5303 45U—064030E.

b. GIS II,
29 1511-063000E;
52 5 00 11 — 06 50 00 E;

- 524600N—064000;
52 46 00 N — 06 20 00 E;
52 53 00 N — 06 22 50 Ë
52 59 15 N — 06 30 00 E.

—4—

c. GL XII:
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c. OLV IIIE
* 53 00 N — 06 13 00 j
5254 00N—0621O0;
‘5246o0—06J40OE;
524700—06f)O0E;
52 53 00 N - 06 13 00 E.

•1

• d. GLV IVz
50430N-054130E;
5204 15N—054430E;
520130N—054445E;
52 01 50 11 — 05 43 00 E;
52 04 30 N — 05 41 30 E.

e. GLV V:
51 30 30 05 18 45
512945I-052330E;
51 28 30 N — 05 2330 E;
512800N-051845;
513030N—051845E.

t. OLV VI:
2 23 00 N — 06 15 00 E;
522000N—063000E;
521800N-062800E;
52 17 00 N — 06 17 00 E;
522300N—061500E.

g. GLY VII:
52 06 00 N - 05 53 00 E;
520800N—0540OOE;

• 5213 00 N — 05 34 00 E;
52 20 00 N — 05 37 00 E;
523500N—0550.00E;

• 523000N—055800E;
• 520600N—055300E.

b. GLV VIII;
51 26 00 R — 05 48 00 E;
57?600N—060230E;
512230N—061000E;
via de westelijke oever van
57 17 00 N 06 02 0 E;

• 51 1700N—05k800E
51 26 00 N — 05 48 00 E.

1. Maasfwaal:
1 43 N — 04 48E {DrinneIen);.
51 43 !i — 04 53 £ (Keizersveer);
51 43N — 05 03 E t Drongelen);
51 44 N — 05 08 E (Heusden);
51 45 N — 05 16 £ (Hedel);
51 43 N — 05 22 E (Rosmalen);
51 46 14 — 05 32 E t Ose);
51 48 14 — 05 39 E tflayenstein);
51 43 14 —‘05 31 E t0reten);
langs de rivier de Waal naar;

‘t

Y:
::•t’ t.

de rivier de Haas haar:
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51 49 N - 05 00 E
51 49 N - 04 54 E
langs de rivier de
51 43 N — 04 48 E

30
de
15
30
30
de
30

Moute VO Is
t 2? 00 $ 04 21 00 E
51 37 00 N — 04 27 00 E
51 42 00 Pl - 04 38 00 E
51 34 00 Pl — 04 56 00 E
51 53 00 Pl — 05 28 00 E
de Waal);
51 43 30 Pl — 04 26 30 E
51 35 00 Pl - 04 01 00 E
51 27 00 Pl — 04 21 00 E

Route VO fi:
Ï 21’ 00 Pl — 04 21 00 E
51 29 00 Pl — 04 27 00 E
51 29 30 Pl - 04 42 30 E
51 29 30 Pl — 04 57 30 E
St 34 00 Pl — 04 56 00 E
51 47 00 Pl — 05 07 30
51 42 30 Pl — 04 06 00 E
51 40 00 Pl — 04 06 00 E
51 36 00 Pl — 04 19 00 E
51 27 00 Pl — 04 27 00 E

tNasansdorp)
(Stavenisse);
tWoenadrecht).

(Woensdrecht);
fNispen);
(Rijabergen);
(Alphen);
(Gilze—Rijen);
fAaist);
(Herkingen);
(Brulnisse);
(Steenbergen);
(Woenadrecht).

(Woudriche.);
(Werkende.);
I4erw.de naar:
(Dri.1.n).

‘2E

1.

*

a.

De eilanden Voorne—Putten en Hoekachewaard met uitzondering vand stranden.

k. Uerinermeer.potdert
Q53 —Ö4430;
Langs oostelijke grens van het Astelmeet naar:5252 H-045615;
5245 N-045725E;
52 46 $ - 05 06 15 E;
langs kust van het IJsselmeer en de Waddenze. naar:52 53 Pl - 04 54 30 .

tWoenadrecht);
frijnaart);
CHoerdijk);
tOilze—Hijen);
t kruising Aasterdam—Rijnkanaal/rivier

: t...
,.

2. tijdens de in het eerste lid bedoelde vluchten dienen gezagvoerdetsde volgende nadere regels in acht te nemen:

a. De minimum vlieghoogte is tenminste 30 meter boven hindernissen ofis zoveel lager als in verband met de opdracht noodzakelijk is.

b. Aaneengesloten bebouwing, ziekenhuizen, sanatoria en dergelijkemoeten worden vermeden.

c De gezagvoerder die meer dan 926 meter ( NH) van de route is af-geraakt of bulten het gebied is gekomen, dient zich eerst te begeven naar de voor hem geldende minimum vlieghoogte alvorens devliegoefening op de route of binnen het gebied mag worden voort—gezet

d -De gebieden EH-3 tOldebroek) en EHR—9 tHarska.np) moeten wordenvermeden behoudens in geval van speciale toestemming.
22

e Voor vluchen

-6-
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•. Voor vluchten binn.n een van de in artikel?, eerste lid, ondersub a. tot en met h. van dft besluit vermelde gebieden ie vooraftoating Vereist van of nns de Coandant OPLV.

t. Voor vluchten binnen een van de in artikel 7, eerst. lid, onder
t. sUb 1.. en J. vermelde gebid.n en onder sub 1. en m. vermelde
t routes is vooraf toatiI5 vereist van or nena de CommandantDSWVliegbasis Woenödrecht.

1. Voor vluchten binnen het gebied vermeld in artikel 7, eerste lid,onder sub k. van dit bslutt is vooraf toestemming vereist van of
•flens de Ccendt een het Marine Vliq)c De Eooy.

h. Voor vluchten blnn.nhet gebied denoemd in het eeste lid onder
sub e, is tevns voQr.f een vetkeerskiaring van d• v.rkeerel.idfngsdienst van de Vliegbasis rindboven vereist.

Of.ningsn van militaire befscbro.fvliegtuigen en voor
opiefdingsdoeleinden bestemde propeilerviiegtuig.n

metondeenheden

Artikel 6

t g’ietelde in artikel 2 onder b. en in artikel 3 geldt niet voor
egvo.rders van militaire herscbtoetvliegtuigen behorende tot de
ederlendse en bondgenootschappelij ke strijdkrachten, respectievelijkôr gezagvoerder’s van voor oplefdingedoeleinden bestemde propeller-

vliegtuigen behorende tot of gebruikt voor de Nederlandse strijd—
krhten, indien zij in het kader van oefeningen met grondeenheden en
bin de grenzen van het oefengebied VFR—vluchten uitvoeren en daar
bij de volgende regels in acht nemen:

a. De minimt.n vlfeghoote is tenminste 30 meter boven hindernissenÇ -
-‘- of zoveel lager als in verband met de opdracht noodzakelijk is.

b. Aaneengesloten bebouwing, ziekenhuizen, sanatoria en dergelijke• .4k.. w,eten worden vermeden.

c. Voor vluchten binnen een plaatselijk verkeersleidingsgebied, een• bijzonder verkeersgebied of in de c-ngeving van een burger lucht
vaartterrein is vooraf toestemming vereist van het ter plaatse
bevoegde gezag.

d. Voor vluchten binnen een van de in artikel 7, eerste lid, onder
sub a. tot en met h. van dit besluit vermelde gebieden is vooraftoestemming vereist vawief’.nemenepdë Commandant GPLV.

• e. Voor vluchten binnen een van de in artikel 7, eerste lid onder
sub i. en 3. vermelde gebieden en onder sub 1. en in. vermelde

- routes is vooraf toestemming vereist van of namens de Commandant
DSM/Vliegbasis Woenedrecht.

t Voor vluchten binnen het gebied vermeld in artikel 7, eerste lid,
onder sub k. van dit besluit is vooraf toestemming vereist van
of namens de Commandant van het Harine Vliegkamp De tooy.

• ‘••••

g. Voor hefschroefvliegtuYgen
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••ehor 11eracbroët'Yu..-1PD •• c1a �UJn 1t.r1Jc1-
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ArUf!l 10 

Dlt ._.lult treedt 1n vertwlg op de we•� dal na de laat.abt 
datum nn mdwtelleJ.ng en ui worden ppubllcwrd 111 de ..
....-i--.· Staataeounnt. De p111anlljn buchildtlns van 
2 febrilarl 19M, nr. 060.,.2/033.918, word, 1n&etrokken. 

27 september 1988. 

-�.1..-•taf', 
t Operatiln, 

15 aeptemt>er 1988. 

,, l)e �r .,._ c1e -��tstar, 
VOOI' dn6 de Sou• t 9perat1i!n,
. -
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