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Geachte Staten,

Hierbij stuur ik ter informatie een uitleg over de laagvliegroute. 

Dit kan de beantwoording van vragen van de PvdA verduidelijken.

Ik weet niet of dit verhaal nog bij de ingekomenstukken kan voor 01 Feb 2017. 

Dit bij A1 Beantwoording vragen van de Statenfractie PvdA over de laagvliegroute 

Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag. 

Met vriendelijke groeten, 

Hans Strating

mailto:jm.strating@home.nl
mailto:Statengriffie@drentsparlement.nl



Laagvliegroute 10 <-- 1852 m


Vlieglijn:


Baan:


<-- 1852 m


Er is een 3e punt (     ) aan de vlieglijn toegevoegd om Vatlhe en Valtermond te ontlasten. En zo vliegen ze nu nog (Schrijven ze) 


Volgens de luchtvaartwet( AIP)


Vliegerkaart vliegers


Milieukaarten 


Wet:


Op alle kaarten was deze route getekend 


TOEN KWAM HET CLUSTER WINDPARK 


Ze waren vergeten  kaart 1 (in de bureaula) naar kaart 2 aan te passen. 


KAART 2


   cluster windpark


 Bepaald door twee punten


KAART 1


KAART 2


De gezagvoerder, die meer dan 1852 meter (1 NM) van de route is afgeraakt, klimt eerst naar de voor hem 


geldende minimum vlieghoogte en zet de vliegoefening pas voort als hij op de route is teruggekeerd. 


1852 meter boven en onder


Dus bij elke coordinaat  1852 meter afstand


Valthe


Valthe


Valthe


Valthermond


Valthermond


Valthermond


1


2


3


Email: jm.strating@home.nl


26-01-2017 Blz 1 / 3







JA en hoe los je dat op:


<-- 1852 m


Zo dus: <-- 1852 m


2. Gelukkig hebben we nu weer twee punten  voor de 1852 meter lijn boven en onder. (Grijze vlak, en nu lopen de lijnen niet meer door het windpark)


Wet:


Alle  luchtvaartboeken moesten worden aangepast


De vliegerkaarten zijn opnieuw gedrukt. 


En de link route 10 moest opnieuw getekend worden, wetten aangepast  en gepubliceerd .


En dit kon heel heel  snel Redding van het windpark 


EN TOEN GING HET CLUSTER WINDPARK  NIET DOOR


   cluster windpark


1. We halen het extra punt weg en we zeggen dat we toch altijd zo vliegen ** dus Valthe en Valthermond hebben  er geen last van.


3. Wat doen we met de tekst : d.  De gezagvoerder die meer dan 1852 meter van de route afwijkt.


    Dit klopt  niet meer bij  Valthe en  Valtermond. Dan  zit die knik er nog : DELETE **


KAART 2 KAART 1


weer naar kaart 1


De gezagvoerder, die meer dan 1852 meter (1 NM) van de route is afgeraakt, klimt eerst naar de voor hem 


geldende minimum vlieghoogte en zet de vliegoefening pas voort als hij op de route is teruggekeerd.  **


Valthe


** Waar vliegen ze ? In


verband met de nationale 


veiligheid worden hier geen 


extra mededelingen meer 


over gedaan


Valthermond
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Zie hiervoor 


<-- 5km


<-- 1852 m


<-- 1852 m


<-- 5km


<-- 5km


<-- 1852 m


<-- 1852 m


<-- 5km


Even om over na te denken :


Het rijk plaatst ze niet in maar langs de laagvliegroute


In de veiligheidsstrook omdat het mag


De topsnelheid van een F -16  ligt op 2400 km/u 666,67 m/s


Dus binnen de 3 sec zit de F16 aan de rand van de laagvliegroute **


Of 9 beton palen in de vluchtstrook TT circuit Assen


http://www.lvnl-ohd.nl/maps/maps_hq/link_route_10_hq.jpg


De laagvliegroute is net  een snelweg met links en rechts een soort vluchtstrook (veiligheid) waar volgens de wet geen kabelballonnen en 


vliegers boven de 100 meter mogen


Valthe


Valthe


Valthermond


Valthermond


9 windturbines op een rij


** Waar vliegen ze ? In


verband met de nationale 


veiligheid worden hier geen 


extra mededelingen meer 


over gedaan


Veiligheidsstrook geen kabel vliegers en kabel 


ballonnen boven de 100 meter


Veiligheidsstrook geen kabel vliegers en kabel 


ballonnen boven de 100 meter
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Alle  luchtvaartboeken moesten worden aangepast

De vliegerkaarten zijn opnieuw gedrukt. 

En de link route 10 moest opnieuw getekend worden, wetten aangepast  en gepubliceerd .

En dit kon heel heel  snel Redding van het windpark 

EN TOEN GING HET CLUSTER WINDPARK  NIET DOOR

   cluster windpark

1. We halen het extra punt weg en we zeggen dat we toch altijd zo vliegen ** dus Valthe en Valthermond hebben  er geen last van.

3. Wat doen we met de tekst : d.  De gezagvoerder die meer dan 1852 meter van de route afwijkt.

    Dit klopt  niet meer bij  Valthe en  Valtermond. Dan  zit die knik er nog : DELETE **
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veiligheid worden hier geen 

extra mededelingen meer 

over gedaan
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De laagvliegroute is net  een snelweg met links en rechts een soort vluchtstrook (veiligheid) waar volgens de wet geen kabelballonnen en 

vliegers boven de 100 meter mogen
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