
Sundowners 

Airport information 
 
 
Van alle burgervliegvelden zijn uitgebreide gegevens beschikbaar in de vorm van kaartjes, schema’s, 
voorschriften en zo meer. 
Deze info wordt vrijwel in alle landen samengebracht in de zg. AIP, de Aeronautical Information 
Publication, verzorgd door de AIS  ofwel Aeronautical Information Service. 
Belangrijke mededelingen tussentijds worden verspreid als NOTAM (Notices To Airmen) 
Belanghebbenden kunnen zich op deze boekwerken + de frequent verschijnende updates abonneren, 
maar vaak zijn deze gegevens ook via internet verkrijgbaar. (als eAIS) 
 
Enkele landen doen dit zelfs gratis: 
 
France:   http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/default_uk.htm  
 
Germany :   Niet beschikbaar voor civiele velden, wel voor militaire velden : 

 www.mil-aip.de  
 
United Kingdom:  www.ais.org.uk  
 
Denmark:   www.slv.dk/english/index.php  
 
Nederland:   http://ais-netherlands.nl   
 
Hungary:   http://hungaryairport.hu  
 
 
Daarnaast worden er door bepaalde firma’s samenvattingen van deze info gemaakt, die ook geregeld 
bijgewerkt worden, en via abonnement of op CD/DVD verkrijgbaar zijn. De meest bekende hiervan is 
Jeppesen.  
Vanzelfsprekend rust op dergelijke publicaties copyright. 
Ze mogen dus niet verder verspreid worden. 
 
Voor wie bij de Sundowners vluchten van dergelijke kaartjes gebruik maakt, volgt hier een beknopte 
toelichting. Ter vergelijking voeg ik overeenkomstige kaartjes van de AIS NL toe. 
 
De instructies voor VFR verkeer (Eelde) van Jeppesen zijn een samenvatting van de belangrijkste 
regels. In dit voorbeeld zijn ze Engels en niet actueel (2000 en 2003) maar aan het eind voeg ik de 
volledige Nederlandse gegevens uit de AIS van oktober 2008 toe ter vergelijking. 
 
Enno 
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NB: Dit is een verouderd kaartje als voorbeeld. 
De opgegeven circuithoogte geldt alleen voor lichte vliegtuigen, Jets, en props/turboprops boven een 
bepaald gewicht hebben ruimere circuits op 1500 voet. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Passeren van een waypoint aangegeven door een gesloten driehoek moet gemeld worden aan ATC. 
De routes getekend met een ononderbroken lijn zijn de voorgeschreven VFR naderingsroutes (VFR 
Arrival routes)   De streeplijnen geven de VFR vertrekroutes aan. (VFR Departure routes) 
Verkeer binnen en buiten de CTR dient voor zover het niet in het circuit zit, de ILS zone te vermijden. 
 
 
 



 
 
Behalve de aangegeven ILS zone en het Mil. laagvlieggebied dienen vliegers ook de bebouwde kom 
van alle gemeenten te mijden. 
 
 



 
 
 
 



 





EHGG AD 2.22  VLIEGPROCEDURES    (eAIS versie) 

1  PROCEDURES EN REGELS VOOR VFR-VLUCHTEN 

voor zichtnaderingskaart en VFR-verkeerscircuits zie AD 2.EHGG-VAC.1, AD 2.EHGG-

VAC.2 en AD 2.EHGG-VAC.3. 

1.1  Algemeen 

1. Eelde CTR is aangewezen als gecontroleerd luchtruim (klasse C).  

2. Voor alle VFR-vluchten in de CTR is vooraf toestemming vereist van Eelde TWR.  

3. Alle VFR-vluchten binnen de Eelde CTR moeten een vliegplan indienen (zie ENR 

1.10).  

4. Vliegtuigen binnen de Eelde CTR moeten tweezijdig radiocontact onderhouden 

met Eelde TWR, tenzij ATS Eelde ze hiervan heeft vrijgesteld. Alleen in 

uitzonderlijke gevallen wordt deze vrijstelling verleend.  

5. VFR-vluchten moeten worden uitgevoerd via de aankomst/vertrek routes tenzij 

anders geïnstrueerd door ATC of op verzoek van de vlieger.  

6. ILS-gebied: VFR-vluchten binnen de CTR kunnen door ATC worden opgedragen 

vrij te blijven van dit gebied. Dit gebied is aangegeven op de kaart.  

7. Om geluidhinder te voorkomen moeten vliegers zich houden aan de VFR-

procedures en verkeerscircuits zoals die in de kaarten zijn aangegeven.  

8. Bebouwde kommen moeten zoveel als mogelijk worden vermeden.  

9. Gemarkeerde gebieden moeten worden vermeden.  

10. Alle vliegtuigen die een VFR-vlucht uitvoeren in de Eelde CTR moeten hun 

landingslichten tonen.  

11. Alle VFR-vluchten binnen de Eelde CTR moeten op of onder 1500 ft AMSL worden 

uitgevoerd.  

12. Voor trainings- en testvluchten inclusief missed approaches is vooraf toestemming 

nodig van de havenmeester.  

13. Vliegers wordt dringend verzocht geen VFR-vluchten uit te voeren in de buurt van 

de gepubliceerde instrumentnaderings- en vertrekroutes binnen de Eelde TMA, 

zoals gepubliceerd in de AIP Netherlands Vol. I EHGG AD 2.24. 

alle VFR-vluchten die de Eelde TMA doorkruisen worden dringend verzocht contact op te 

nemen met Eelde APP op MON-FRI op FREQ 120.300 MHz en op SAT/SUN op FREQ 

118.700 MHz. 

1.2  Zichtvertrekprocedures 

1. Vliegers moeten vóór zij hun motoren starten een start-upklaring van ATC hebben 

gekregen. Deze klaring moet worden gevraagd aan Eelde Delivery, en zal of direct 

worden gegeven, of afhankelijk van het verkeer op een bepaalde tijd worden 

gegeven. Een aanvraag voor start-up bevat:  

o vliegtuigidentificatie en type (bijv. PHJUR Cessna 172).  

o positie (bijv. in front of tower).  

o vliegvoorschriften (VFR).  

o bestemming (bijv. Rotterdam).  

o ATIS-informatie (bijv. information E).  

http://www.ais-netherlands.nl/aim/080814-080925/eVFG/html/graphics/eAIP/GG-VAC-1-V5.pdf
http://www.ais-netherlands.nl/aim/080814-080925/eVFG/html/graphics/eAIP/GG-VAC-2-V5.pdf
http://www.ais-netherlands.nl/aim/080814-080925/eVFG/html/graphics/eAIP/GG-VAC-2-V5.pdf
http://www.ais-netherlands.nl/aim/080814-080925/eVFG/html/graphics/eAIP/GG-VAC-3-V5.pdf
http://www.ais-netherlands.nl/aim/080814-080925/eVFG/html/eAIP/EH-ENR-1.10-nl-NL.html#ENR-1.10
http://www.ais-netherlands.nl/aim/080814-080925/eVFG/html/eAIP/EH-ENR-1.10-nl-NL.html#ENR-1.10


o verzoek starten motoren (request start-up). 

2. Taxiën op de rijbanen: vliegers die het voornemen hebben op de rijbanen te taxiën 

moeten hiervoor een klaring krijgen van Eelde TWR.  

3. Klim na take-off naar 1000 ft AMSL, tenzij anders geïnstrueerd of toegestaan.  

4. Maak de kortste bocht om de opgekregen vertrekroute te volgen bij of voor PAPA 

of VICTOR.  

5. Passeer PAPA of VICTOR op 1000 ft AMSL en behoud 1000 ft AMSL tot buiten de 

CTR.  

6. Meld PAPA en VICTOR op verzoek van ATC.  

7. Meld het verlaten van de CTR boven het aangewezen meldingspunt. 

bij het volgen van de UNIFORM Departure, mag de spoorbaan Groningen/Assen via 

Haren, Glimmen en Tynaarlo niet worden gekruist (zie ook waarschuwing in de kaart). 

1.3  Zichtnaderingsprocedures 

1. Neem 2 minuten voor het bereiken van de CTR-grens contact op met Eelde TWR 

om toestemming te krijgen de CTR binnen te vliegen.  

2. Vlieg de CTR binnen op 1500 ft AMSL en behoud deze hoogte, tenzij anders 

geïnstrueerd.  

3. Daal naar circuithoogte volgens de invoegprocedure door ATC geïnstrueerd:  

a. Overhead joining 

Meld OVERHEAD en daal aan de dode zijde van het circuit. Bij invoegen 

in het circuit voor RWY 23 of 19 vanaf NOVEMBER voeg direct in op het 

upwind leg.  

b. Direct joining 

Daal na passeren NOVEMBER of TANGO, of zoals anders geïnstrueerd. 

tenzij anders geïnstrueerd is de circuithoogte 1000 ft voor lichte 

propellervliegtuigen (geen turboprop) met MAX AUW van 6000 kg, en 1500 ft voor 

jet, turboprop en andere vliegtuigen (met MAX AUW > 6000 kg). 

4. In geval van een missed approach klim rechtdoor tot MAX 1000 ft AMSL en meld 

dit aan ATC. 

1.4  VFR-verkeerscircuits 

1. In geval van druk verkeer kan het downwind leg van het circuit worden verlengd 

met goedvinden van ATC.  

2. Vanwege verkeers- en/of weersomstandigheden kunnen de circuits zo nu en dan 

op 500 ft AMSL gevlogen worden.  

a. Lichte propellervliegtuigen (geen turboprop, MAX AUW 6000 kg):  

 RWY 05: gewoonlijk een rechterhandcircuit op 1000 ft AMSL.  

 RWY 23: gewoonlijk een linkerhandcircuit op 1000 ft AMSL.  

 RWY 01: een rechterhandcircuit op 1000 ft AMSL.  

 RWY 19: een linkerhandcircuit op 1000 ft AMSL. 

b. Jet, turboprop en andere vliegtuigen (met MAX AUW > 6000 kg):  



 RWY 05: een rechterhandcircuit op 1500 ft AMSL. Draai op 500 ft 

AMSL naar links grondkoers 049° MAG. Maak ter hoogte van de 

oranje circuitmarker een rechterbocht teneinde in te voegen in het 

circuit.  

 RWY 23: een linkerhandcircuit op 1500 ft AMSL. Draai in voor final 

achter (oostzijde) de oranje circuitmarker langs.  

 RWY 01: gewoonlijk een linkerhandcircuit op 1500 ft AMSL.  

 RWY 19: gewoonlijk een rechterhandcircuit op 1500 ft AMSL. 

3. Een missed approach voor RWY 01, 05, 19 en 23: meld onmiddellijk aan ATC 

tijdens klimmen naar circuithoogte.  

4. Een threshold-base leg (een naderingspatroon, waarvan het base leg gevlogen 

wordt op 90° ten opzichte van de baanhartlijn precies tegenover de baandrempel) 

mag uitgevoerd worden voor:  

o RWY 01: linkerhandcircuit.  

o RWY 05: linker- en rechterhandcircuit.  

o RWY 23: linkerhandcircuit. 

1.4.1  Taxiprocedures 

Vliegers moeten na het verlaten van de landingsbaan op de Eelde TWR FREQ blijven 

totdat het luchtvaartuig is geparkeerd op het platform. 

1.5  Communicatiestoringsprocedures 

1.5.1  Algemeen 

Selecteer SSR-code 7600. 

1.5.2  VFR outbound 

In geval van communicatiestoring houdt de vlieger zich aan de geïnstrueerde 

vertrekprocedure. Indien in deze instructie een klaringslimiet binnen de CTR is opgenomen, 

dient er gehandeld te worden in overeenstemming met 1.5.4. 

1.5.3  VFR inbound 

1.5.3.1  Via ROMEO Arrival 

a. In geval van communicatiestoring vóór het binnenvliegen van het circuit, dient de 

CTR verlaten te worden via de UNIFORM Departure en wijk daarna uit naar een 

geschikt luchtvaartterrein.  

b. In geval van communicatiestoring boven of ná het passeren van een positie 

vanwaar het circuit wordt binnengevlogen (het verplichte meldingspunt TANGO of 

OVERHEAD dient gepasseerd te zijn): vlieg het geïnstrueerde en bevestigde 

circuit zo kort mogelijk, maak een landing en verlaat de landingsbaan zo spoedig 

mogelijk. Indien de eindnadering wordt afgebroken dient dit zelfde circuit te worden 

gevlogen (uw vliegroute kan belemmerend zijn voor de routes van het overige 

vliegverkeer). 

http://www.ais-netherlands.nl/aim/080814-080925/eVFG/html/eAIP/EH-AD-2.EHGG-nl-NL.html#ssid-1108995180563


1.5.3.2  Via YANKEE Arrival 

a. In geval van communicatiestoring vóór het binnenvliegen van het circuit, dient de 

CTR verlaten te worden via de X-RAY Departure en wijk daarna uit naar een 

geschikt luchtvaartterrein.  

b. In geval van communicatiestoring boven of ná het passeren van een positie 

vanwaar het circuit wordt binnengevlogen (het verplichte meldingspunt 

NOVEMBER of OVERHEAD dient gepasseerd te zijn) dient er gehandeld te 

worden in overeenstemming met 1.5.3.1 punt b. 

1.5.3.3  Via een andere route naar het luchtvaartterrein 

a. In geval van communicatiestoring vóór het binnenvliegen van het circuit dient er 

gehandeld te worden in overeenstemming met 1.5.4.  

b. In geval van communicatiestoring boven of ná het passeren van een positie 

vanwaar het circuit wordt binnengevlogen dient er gehandeld te worden in 

overeenstemming met 1.5.3.1 punt b. 

1.5.4  VFR-vluchten die de CTR doorkruisen 

In geval van communicatiestoring dient de CTR via de kortste route verlaten te worden 

zonder daarbij de baanhartlijn en het ILS-gebied van RWY 05/23 te kruisen. De 

vlieghoogte dient te worden aangehouden tot ná het verlaten van de CTR en wijk uit naar 

een geschikt luchtvaartterrein. 
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