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INLEIDING 
De raad van de gemeente Rucphen heeft CROSE gevraagd om een inventariserend onderzoek met 
betrekking tot de ligging van het entry-point van Breda International Airport uit te laten voeren. De 
werkgroep Rucphen: Vliegroute Vrij heeft hiervoor bij de raad aangedrongen. 
CROSE heeft ingestemd met de uitvoering van dit onderzoek en heeft hiervoor een werkgroep 
ingesteld. Deze werkgroep bestaat uit: 
- wethouder R. Lazeroms, tevens voorzitter gemeente Rucphen; 

wethouder H. Wierikx, gemeente Halderberge; 
- dhr. 3. Voeten, directeur Breda International Airport; 
- dhr. M. Visser, namens de Brabantse Milieu Federatie; 
- mevr. M. Dams, vertegenwoordiger bewoners Halderberge; 

dhr. P. Timmerman, vertegenwoordiger bewoners Rucphen. 
De werkgroep is ambtelijk ondersteund door mevr. C. Akkermans (Halderberge) en de heer A. 
Schrauwen (Rucphen). 

Basis voor het inventariserend onderzoek 
De basis voor het inventariserend onderzoek is het document van dhr. 3. Voeten "Inventariserend 
onderzoek locatie Entry-Point", concept versie 0.1 (bijlage 1). Besloten is in het onderzoek de 
volgende aspecten te betrekken: operationeel wenselijk, vliegveiligheid, mate van hinder en 
externe veiligheid en acceptatie overheid. De activiteiten, vermeld onder de punten 1, 2 en 3 zijn 
in dit onderzoek uitgevoerd. Daarna zal door CROSE worden bepaald of de overige 
onderzoeksactiviteiten nog aan de orde moeten komen (4 t/m 7). 

1. RUIMTELDKE ONTWIKKELINGEN 
• Gemeente Halderberge 
In bijlage 2 zijn op de kaarten in de kleur geel de woningbouwontwikkelingen in de kernen Hoeven 
en Bosschenhoofd weergegeven. 

Hoeven 
De ruimtelijke ontwikkelingen vinden voornamelijk plaats binnen de bebouwde kom van Hoeven. 
Richting het circuit van Breda International Airport zijn momenteel geen ontwikkelingen voorzien. 
Het zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling bevindt zich ten westen van Hoeven. 

Bosschenhoofd 
De ruimtelijke ontwikkelingen vinden voornamelijk plaats binnen de bebouwde kom van 
Bosschenhoofd en aan de westzijde van de kern . Richting het circuit van Breda International 
Airport is één ontwikkeling in uitvoering langs de Margrietstraat. Nieuwe ontwikkelingen richting 
het circuit van Breda International Airport zijn momenteel niet voorzien. Het zoekgebied voor 
stedelijke ontwikkeling bevindt zich ten westen en ten zuiden van Bosschenhoofd 

• Gemeente Rucphen 
Op bijgevoegde kaart van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 gemeente Rucphen (bijlage 3) 
zijn in de kleur geel de zoekgebieden stedelijke ontwikkeling aangegeven van de kernen Zegge, 
Rucphen en St. Willebrord. 

Rucphen 
De eerste ruimtelijke ontwikkeling vindt plaats in Rucphen zuid-west (Hofstede). Deze ontwikkeling 
ligt ten zuiden van Kerkakkers. Bij het huidige entry-point loopt de route van aanvliegen van het 
entry-point mogelijk over dit gebied. 

Ten noord-westen van Rucphen ligt eveneens het zoekgebied De Leijkens. De ontwikkeling ligt ten 
noorden van de Kerkakkers. Deze locatie ligt in het verlengde van het entry-point. Ook hier loopt 
de mogelijke aanvliegroute over het zoekgebied. Het is niet noodzakelijk dat het vliegverkeer over 
deze ontwikkelingen vliegt. De piloten kunnen om de kern Rucphen heen vliegen om het entry-
point te bereiken. 
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In de plannen van de Binnentuin zijn recreatiewoningen opgenomen. De haalbaarheid van deze 
ontwikkeling is nog in onderzoek. 

Zegge 
Ten oosten van Zegge liggen twee zoekgebieden. In 2019 wordt het plan Zegge-Oost in procedure 
genomen. Verder vinden er slechts enkele kleinschalige inbreidingen plaats. 

St. Willebrord 
St. Willebrord heeft drie zoekgebieden voor stedelijke ontwikkeling. Eén zoekgebied ligt ten westen 
van St. Willebrord. De overige twee liggen ten oosten van het dorp. Op korte termijn worden deze 
gebieden niet in ontwikkeling genomen. 

• Gemeente Roosendaal 
Ten oosten van Roosendaal zijn geen zoekgebieden stedelijke ontwikkeling. 

• Gemeente Etten-Leur 
Ten westen van Etten-Leur zijn geen zoekgebieden stedelijke ontwikkeling. 

2. INVENTARISEREND ONDERZOEK LIGGING ENTRY-POINT 
De volgende opties zijn in het inventariserend onderzoek behandeld: 

- de huidige ligging van het entry-point; 
- het spiegelen van het circuit; 
- vier locaties van het entry-point ten zuiden van het circuit. 

2.1 Huidige locatie van het entry-point 
Het handhaven van het entry-point is mogelijk. Bij deze optie bestaat er geen noodzaak om over 
de bebouwde kom van Rucphen te vliegen. De piloten kunnen tussen de bebouwde kom en de 
Rucphense bossen het entry-point aanvliegen. Dit is echter niet af te dwingen. In de directe 
omgeving van het entry-point is de bevolkingsdichtheid zeer laag. Het is gelegen in het 
buitengebied. De locatie van het huidige entry-point is op bijlage 4 aangegeven. 

2.2 Het spiegelen van het circuit resp. entry-point 
De vermelde nummers refereren naar het kaartje "Inventariserend onderzoek optie entry-point 
gespiegeld" dat als bijlage 5 is opgenomen. 

A. Operationeel wenselijk 
1. Dit is onwenselijk, omdat de paradropzones dan worden verplaatst naar de zuidzijde van de 

A58 op Rucphens grondgebied. Huidig springgebied is visueel bij de huidige situatie goed 
ingekaderd door de kernen Bosschenhoofd en Zegge en de spoorlijn. Dit is bij spiegeling niet 
het geval. 

2. Ook is spiegeling onwenselijk omdat exit point 25 conflicteert met de control zone (plaatselijk 
verkeersgebied) Woensdrecht. 

3. Exit-point 25 conflicteert met eventuele dropzones ten zuiden van de A58. Alternatief is om de 
exit-points naar het noorden te verleggen. Dit leidt tot overvliegen van de dorpskern Zegge 
door vertrekkend verkeer. Daarnaast zijn alle entry-en exit-points aan een zijde, wat de kans op 
conflicterend verkeer doet toenemen. 

4. Dit is onwenselijk, omdat dan de verkeerstoren geen uitzicht heeft op circuitverkeer. De 
crosswind, downwind en baseleg* zijn niet zichtbaar. Ook het entry-point is niet zichtbaar. Er is 
geen overzicht op wat er zich in het circuit afspeelt. Een nieuwe verkeerstoren ten zuiden van 
het circuit is dan nodig omdat de vliegactiviteiten ten noorden van de luchthaven plaatsvinden. 
Dit is ook niet wenselijk omdat het parkeren, de brandstoflevering en de (operationele) 
administratie van de huidige havendienst aan de noordzijde van de luchthaven plaatsvinden. 

* Zie bijlage 6 
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B. Vliegveiligheid 
5. Punten 3 en 4 hebben negatieve invloed op de vliegveiligheid (punt 3 vanwege het conflict met 

paradropping en punt 4 vanwege het ontbreken van zicht op het circuitverkeer. Dit gaat ten 
koste van de veiligheid. Vanwege het ontbreken van het zicht kan niet tijdig worden ingegrepen 
bij conflictsituaties en kan ook niet tijdig ingegrepen worden bij het aanvliegen op de verkeerde 
baan. 

C. Mate van hinder en externe veiligheid 
6. Drie dorpskernen liggen binnen het circuitgebied. Hierdoor bestaat de kans dat meer personen 

hinder ervaren of bij calamiteiten dodelijke slachtoffers vallen groter is, omdat de 
bevolkingsdichtheid in de kernen hoger is dan in het buitengebied. 

7. Formeel moet het entry-point in het midden van het circuit liggen. Als hiervoor aanleiding is, 
mag hiervan worden afgeweken. Indien het entry-point in het midden van het circuit had 
gelegen dan had het ter hoogte van het recreatiegebied van Halderberge komen te liggen. 
Daarom is gekozen voor de op het kaartje voorgestelde ligging. 

8. Exit-point aan de zuidzijde. Merendeel van het verkeer vertrekt richting noorden. Na exit via 
baan 25 vliegt men linksom richting Rucphen. Er ontstaan dan conflicten bij nieuwe 
paradropzones. Na exit via baan 07 vliegt men rechtsom over Sprundel /St. Willebrord of 
linksom via Etten-Leur. Er is sprake van uitklimmend verkeer hetgeen meer geluidhinder 
veroorzaakt dan aankomend (dalend) verkeer. Ten opzichte van de huidige situatie betekent dit 
een verslechtering: hoger aanvliegend en dalend verkeer veroorzaakt op de huidige locatie 
minder geluidhinder met een trechtering vanuit het noorden waarbij de skihal van Skid6me als 
goed zichtbare landmark fungeert en de exit points meteen voor spreiding over de noordelijke 
polders zorgt. De paradropzones worden vermeden, omdat de kern Zegge als buffer tussen die 
twee gebieden fungeert (paradropzones en exit baan 25). 

D. Acceptatie overheid (rijk/prov) 
Gezien de bezwaren die zich bij de alternatieve oplossingen voordoen zijn bij de vaststelling van 
het bestaande circuit in het verleden blijkbaar alle aspecten uitermate uitvoerig en zorgvuldig 
afgewogen. Het enige verschil is de bebouwing van Kerkakkers in Rucphen, wat aanleiding is 
geweest voor het afwegen van alternatieve oplossingen. Het spiegelen van het circuit leidt tot een 
verslechtering ten opzichte van de bestaande ligging van het circuit en het entry-point. Het valt 
dan ook niet te verwachten dat de overheid hier in mee zal gaan. 

2.3 Vier locaties aan de zuidzijde van het huidige circuit 
De volgende vier opties zijn onderzocht: 
1. Minimale aanpassing huidige locatie van het entry-point (blauw); 
2. Verplaatsing entry-point naar het westen 
3. Verplaatsen van het entry-point tussen Rucphen en St. Willebrord (groen); 
4. Verplaatsen van het entry-point tussen St. Willebrord en Etten-Leur (rood). 
De opties zijn weergegeven in bijlage 7. 

* Zie bijlage 6 voor de begrippen 

2.3.1 Minimale aanpassing huidige locatie 
Deze optie behelst het draaien van de pijl op de kaart ca. 15 graden, waardoor een aanvlieglijn 
wordt gesuggereerd tussen de bebouwde kom en de camping, waardoor druk bewoond gebied 
maximaal vermeden wordt. 

Voordelen van deze optie zijn de volgende. 
A. Operationeel wenselijk 
Er vinden geen wijzigingen plaats met betrekking tot de ligging van het entry-point en het circuit. 
De optie is ook operationeel haalbaar. 

B. Vliegveiligheid 
Er vinden geen wijzigingen plaats met betrekking tot de ligging van het entry-point en het circuit. 
De vliegveiligheid wordt niet negatief beïnvloed. 
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C. mate van hinder en externe veiligheid 
De aanvliegroute vermijdt de bebouwde kom van Rucphen. Dit beïnvloedt de mate van hinder en 
externe veiligheid positief. De ligging van het entry-point sec is neutraal omdat deze niet wijzigt. 

D. Acceptatie overheid 
De bestaande situatie blijft gelijk, dus is het eenvoudig te realiseren. Slechts de 
voorkeursaanvliegrichting wordt op het formele kaartmateriaal aangegeven. 

A. Operationeel wenselijk 
Onwenselijk vanwege een te korte downwind baan 07 (landen richting Etten-Leur) ten behoeve van 
de voorbereiding van de landing. De piloot heeft te weinig tijd om de landing voor te bereiden. 
Wanneer de piloot zijn voorbereiding niet heeft kunnen uitvoeren of vanwege congestie 
onvoldoende afstand kan creëren met ander verkeer, moet de piloot de landing afbreken en 
opnieuw aansluiten. Dit geeft meer kans op geluidhinder. Neemt de piloot meer tijd dan moet hij 
met een grotere boog aanvliegen waardoor hij terecht komt in de controlezone/ verkeersgebied 
van Woensdrecht. Het aanvliegen met een grotere boog betekent ook het overvliegen van de 
begraafplaats Zegestede hetgeen weer tot ongewenste hinder leidt. 

B. Vliegveiligheid 
Onwenselijk doordat te korte downwind te weinig tijd geeft voor voorbereidingen voor de landing 
(zie ook operationeel wenselijk). Congestie die wordt veroorzaakt bij het afbreken en opnieuw 
aansluiten, heeft eveneens een negatief effect op de vliegveiligheid. 

C. Mate van hinder en externe veiligheid 
Afbreken en opnieuw aansluiten veroorzaakt onnodig geluidproductie. Hiermee wordt ook de kans 
op calamiteiten vergroot. Dit beïnvloedt de externe veiligheid negatief. 

D. Acceptatie overheid 
Deze optie zal om bovenstaande redenen niet worden ondersteund door de overheid. De optie is 
immers slechter dan de bestaande situatie. 

2.3.3 Verplaatsing van entry-point tussen Rucphen en St. Willebrord 
A. Operationeel wenselijk 
Voor wat betreft de ligging van het entry-point is deze optie vergelijkbaar met de bestaande 
situatie. 

B. Vliegveiligheid 
Omdat de piloten meer alternatieven hebben voor het aanvliegen van het entry-point (via of over 
Rucphen, Etten-Leur, St. Willebrord en Sprundel) beïnvloedt deze de veiligheid enigszins in 
negatieve zin. Immers het entry-point kan van verschillende richtingen worden aangevlogen. 

C. Mate van hinder en externe veiligheid 
Deze optie is min of meer een spiegeling van het entry-point ten opzichte van de dorpskern 
Rucphen. De huidige situatie trechtert verkeer uit het noorden met een spreiding naar de zuidkant 
van Rucphen en vliegt met een rechtse bocht om de dorpskern heen naar het entry- point. Deze 
optie draait het deels om: het vliegverkeer zal vanuit het noord-westen met een trechtering naar 
het huidige entry-point vliegen en met een linkse bocht om de dorpskern Rucphen heen vliegen. 
Vanuit het oosten zal het aankomend verkeer via de oostzijde aanvliegen, met meer overvliegend 
verkeer voor Etten-Leur, Sprundel en St. Willebrord. Gemiddeld gaat deze optie geen verbetering 
opleveren doordat er een keuze gemaakt moet worden tussen (overigens legaal) overvliegen van 
de bebouwde kom of ruim omvliegen. 

Tevens betekent dit een vergroting van potentiële conflicten met de paradropzone omdat het 
vliegverkeer verleid wordt om meer richting Bosschenhoofd-Zegge te vliegen zodat linksom rond 
Rucphen heen wordt gevlogen om aan te sluiten. Alternatief is ook om hier over het nieuwe entry-
point te vliegen en te keren nabij Schijf. Dit levert meer hinder op boven de bebouwde kom. 
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D. Acceptatie overheid (rijk/prov.) 
Deze optie zal om bovenstaande redenen niet de voorkeur hebben van de overheid. Deze optie ligt 
het dichtst bij de "standaardoplossing" en is in het verleden niet gekozen als meest optimaal. 

2.3.4 Verplaatsing van het entry-point tussen St. Willebrord en Etten-Leur 
A/B Operationeel wenselijk / vliegveiligheid 
Deze optie is zowel operationeel als op basis van vliegveiligheid niet gewenst. Er is geen downwind 
leg bij landen op baan 25. Aankomend verkeer moet op dat punt meteen invlechten met het 
circuitverkeer. Er is nauwelijks tijd voor voorbereidende handelingen voor de landing. De situatie is 
onoverzichtelijk. Het verkeer in het circuit heeft voorrang, dus afbreken betekent wegdraaien over 
St. Willebrord /Sprundel of Etten-Leur om opnieuw aan te kunnen sluiten. 
Wanneer baan 07 in gebruik is, ontmoeten circuitverkeer en binnenkomend verkeer elkaar 
tegengesteld op het aansluitpunt (bij de overgang van crosswind naar downwind). Dit geeft veel 
conflicten en een zeer onveilige situatie. 

C. Mate van hinder en externe veiligheid 
Bovenstaande omschrijving onder letters A/B geeft al aan dat de kans op hinder bij deze optie 
groter wordt en dat de externe veiligheid verslechtert. 
Al het binnenkomend verkeer voor baan 07 vliegt over het deel van de bebouwde kom van St. 
Willebrord binnen het circuitgebied (omgeving Bremstraat). Bij congestie is er zelfs meer 
uitwaaierend vliegverkeer over de rest van de dorpskern. Meer vliegverkeer over dichtbevolkte 
gebieden betekent meer kans op hinder en meer kans op dodelijke slachtoffers bij calamiteiten. 
Het entry-point wordt bereikt via een bocht linksom (meer overvliegen Sprundel) of rechtsom 
(meer overvliegen Etten-Leur). 

D. Acceptatie door de overheid (rijk/prov) 
Deze optie zal, vanwege de negatieve aspecten, zeker niet worden ondersteund door de overheid . 

3. DE BEVINDINGEN IN EEN AFWEGINGSMATRIX 
De bevindingen zijn in een matrix geplaatst, waarbij deze zijn getoetst op de volgende vier 
onderwerpen: 
• operationeel wenselijk; 
• vliegveiligheid; 
• mate van hinder en externe veiligheid; en 
• acceptatie overheid. 
In de bijlage 8 treft u de begripsomschrijvingen aan. 

Afwegingsmatrix 
De beoordeling is gevisualiseerd met een +/- matrix, waarbij de huidige ligging van het entry-point 
(EP) de referentie is. De referentie scoort dus op alle punten neutraal. 

     

Huidige ligging EP aanhouden 0 

Circuit/EP spiegelen 0 - 

  

Minimale aanpassing huidige locatie EP 

 

0 

  

Verplaatsing EP naar het westen 

 

- + 

 

Verplaatsen EP tussen Rucphen en St. 
Willebrord 

0 0/- - - 

Verplaatsen EP tussen St. Willebrord en 
Etten-Leur 

  

- 

Beoordelin. 

 

Beoordeling 

 

++ 

 

0/- licht negatief 

+ verbeterd - verslechterd 

 

neutraal --
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4. CONCLUSIE 
De werkgroep is van mening dat op basis van dit inventariserend onderzoek kan worden 
geconcludeerd dat de optie "Minimale aanpassing van het huidige locatie entry-point" de voorkeur 
geniet. 

Rucphen, december 2018 



Bijlage 1 

Inventariserend onderzoek locatie Entry-Point, conceptversie 0.1 

Inventariserend onderzoek locatie Entry Point 

Breda International Airport 

«concept versie 0.1.» 

Stappenplan inventariserend onderzoek 

1. Inventarisatie van de ambities van ten minste Rucphen en Halderberge v.w.b.de huidige situatie en de 

uitbreidingen van de bebouwde kom; 

Acties: kaartmateriaal en plannen tot bij voorkeur 2030 — Gem. Rucphen, Gem Halderberge, 

aanvullend Gem. Roosendaal oostzijde, Gem. Etten-Leur westzijde; 

2. Inventarisatie van de scenario's voor de locatie van een entry point 

Voorafgaand hier aan is een beschouwing van twee hoofd scenario's van belang: 

• Handhaven huidig circuit gebied, zie bijgevoegde kaart; 

• Omklappen (spiegelen) van het huidig circuitgebied naar de noordzijde. 

Beoordelen en beargumenteren. Zonder vooroordeel op dit moment zal dit betekenen dat de gehele 

bebouwde kom van Zegge en Bosschenhoofd en een gedeelte van de bebouwde kom van Hoeven en 

de recreatieparken tussen Hoeven en Bosschenhoofd binnen het circuitgebied komen te liggen. Ten 

aanzien van externe veiligheid, vliegveiligheid en hinder, en nog een paar overwegingen, is het niet 

waarschijnlijk dat dit een haalbare optie wordt. 

3. Na de afweging in punt 2, nader onderzoek naar de openliggende opties voor de ligging van het entry 

point. 

Zonder vooroordeel liggen er 4 opties: 

• Huidige ligging aanhouden; 

• Kleine aanpassing aan het huidige entry point, met maximaal ontzien van de bebouwde kom 

en Camping de Posthoorn; 

• Oostzijde van Rucphen en ten westen van St Willebrord; 

• Oostzijde van St Willebrord en ten westen van Etten-Leur. 

Bevestigen dat dit de opties zijn, resp. aanvullen met andere suggesties. 

Inventariseren van de evaluatie criteria. Dit kunnen een aantal overwegingen zijn waarop de scenario's 

met elkaar kunnen worden vergeleken. Ook hier, zonder vooroordeel, een paar suggesties: 

• Operationeel wenselijk (o.m. eenvoud van aanvliegbaarheid); 

• Vliegveiligheid (o.m. beoordeling van potentiele conflicten in de lucht, fysieke ruimte voor 

manoeuvreren/uitwijken, open gebied) ; 

• Externe Veiligheid (o.m. dichtheid van bewoning); 

• Mate van hinder (o.m. toename/afname t.o.v. scenario's); 

• Acceptatie overheid (ILenT, Provincie, inschatting juridische aspecten); 

• Haalbaarheid in tijd (welke doorlooptijden bij significante wijzigingen, procedurele rituelen); 

• Politieke haalbaarheid (waarom doen we dit en wat krijgen we er voor terug? Oftewel wat 

zijn de effecten, resp. voor- en nadelen van dit proces op de gemeenschap); 

• Maatschappelijke haalbaarheid (in zekere zin gekoppeld aan politieke haalbaarheid, maar 

andersom benaderd, onrust, onzekerheid, reactie, angst). 

1 



Het aantal criteria is niet noodzakelijk compleet en/of té veel. Ter discussie in de werkgroep. 

4. Gewenst resultaat 

Een afgewogen inzicht of het: 

a. zinvol is om een vervolgonderzoek te laten uitvoeren; 

b. het met mitigerende maatregelen kan worden opgelost; 

c. optie b. met een monitoring vanuit CROSE of er op enig moment reden is om over te schakelen op 

optie a. 

5. Wie: 

• Wethouders van Rucphen en Halderberge; 

• Vertegenwoordiger van de luchthaven. 

De samenstelling van de werkgroep werd op uitnodiging van de voorzitter CROSE in eerste instantie 

uitgebreid met de BMF. En in tweede instantie met de burgervertegenwoordigers van Rucphen en 

Halderberge. Het is even de vraag of zij daar zelf gelukkig mee zijn. Onderdeel van de werkgroep is 

medeplichtig aan het resultaat en daarmee verspelen zij hun "onafhankelijke" positie in de discussie al 

wel heel snel en kan het een bedreiging zijn voor het resultaat van het onderzoek (dat de hele 

discussie tot in de details al in de werkgroep wordt gevoerd en niet in CROSE zelf). Bovendien is hun 

rol naar buiten toe dan ook veel transparanter. Ik wil graag dit dilemma graag aan ze voorleggen, want 

voor mijn gevoel is het niet in hun belang om nu meteen aan tafel te zitten. Afgezien dat er gewerkt 

moet worden in deze groep (door iedereen mag ik hopen) en daarmee maak je ook meteen "vuile 

handen". De burgervertegenwoordigers kunnen beter functioneren in tussen-consultaties om het 

resultaat van de werkgroep steeds te beoordelen. Ik ben overigens content met elk resultaat. 

6. Hoe: 

• Analyse van het aantal gehinderden op basis van de 340 handtekeningen van RVV; 

• Onderzoekskader o.b.v. voorgaande punten vastleggen; 

• Input van gemeenten, zie acties over kaartmateriaal, maar evt ook mankracht vanuit de 

ambtelijke sfeer bij snelle analyses aantallen bewoners gehinderd e.d.; 

• Input van burgervertegenwoordigers en BMF; 

• Input van gebruikers Breda Airport; 

• Input van derden zoals RVV, maar ook burgers, op enig moment; 

• Evaluatiematrix opstellen o.b.v. criteria, ook weging aan belangrijkheid criteria toevoegen; 

• Gevoeligheidsanalyse uitvoeren (bijvoorbeeld criteria veiligheid en hinder anders wegen en 

kijken of dit een andere uitkomst geeft in de evaluatiematrix 

7. Communicatietraject, interim consultaties met CROSE leden en presentatie: nader te bespreken. 

Tevens afspreken wie de woordvoerder is van de werkgroep. 
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Bijlage 2 

Kern Hoeven 

(Woningbouw) ontwikkelingen 



Bijlage 2 

Kern Bosschenhoofd 

(Woningbouw) ontwikkelingen 
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Bijlage 4 

Kaart Locatie huidig entry-point 

AD ELEV 30 

i283] 

Oudenbosch 

Hoeven 

g7 FL 100 

Bosschenhoofd 

Zeacie 

Signa! Area 
s:)

 

o\ A  217 

51° 

St. Wihebrc» 

EXIT 25 

Sprunciel 

Rucptiurt 

ENTRY 
• • 

• 
• 

• 
ROOSENDAAL 

• 

NW MILJJGEN MAA G1 

FL 055  
E 1500 AMSL 

51° 
TMZ 

r  G1 
FL 055 
FL 045  

NW WILLIGEN TMA D C) 

FL 195 
TMZ 

D SOUTH 
FL 195 

2500 AMSL 

WOENSDRECHT CTFI 

FL 065 C) 

E 1500 APASL 

3000 AMSL 
C GND 

51° 
-30' 
N 

004°
1
34' 004°135' 004°

1
30'E 004°

1
36' E 004° 3, • 

if • 

X 

X 

X 

'904°
1
33' 

r's 1000 500 

ft 2000 0 

For description VFR - procedures see EHSE AD 2.22. 

004° 32' 

1000 

4060 2000 NOTES: 

AD 120.650 Seppe Radio AD Info 

FIC (MIL) 132.350 Dutch MIL Info 

BEARINGS ARE MAGNETIC 
DISTANCES IN NM 
ALTITUDES AND ELEVATIONS 
IN FEET AMSL 

283 

C) Upper limit below Amsterdam CTA South 2: FL 095. 
C) During weekends FRI 1600-SUN 2300 

(FRI 1500 - SUN 2200 summertime) and during legal 
holidays classified E up to and including FL 095. 

C) Only MON-FRI 0800-1600 (0700-1500) EXC HOL. 
C) 3000 ft AMSL above CTR. 

Area to be avoided 
Visual circuit marker (red coloured) 

HIGHEST KNOWN ELEVATION 
ON THIS CHART: 

Ci Air Traffic Control the Netherlands Topografische ondergrond TON, Emmen AIRAC AMDT 02/10 

51° 
-34' 

51° 
-32' 

004°37' 





ALTERNATIEVE EXIT 

ALTERNATIEVE EXIT 

BIJLAGE 5 

INVENTARISEREND ONDERZOEK OPTIE CIRCUIT ENTRY-POINT 
SITUATIE GESPIEGELD 

TEKNR. HMK 01-0025-600 



Bijlage 6 

Kaart van circuit met begripsomschrijvingen 

Due to local circumstances procedures could be deviating from the procedure for the standard circuit. 

8.2 Standard aerodrome traffic circuit 

90° 

D 
I 

/ ,, /. 

4& C 

4 

8.3 Names of the components 

A. Runway 
B. Take-off leg 
C. Crosswind leg 
D. Downwind leg 
E. Base leg 
F. Final leg 



BIJLAGE 7 

INVENTARISEREND ONDERZOEK 
ZUIDELIJKE OPTIES ENTRY-POINT 

TEKNR. HMK 01-0026-600 



Bijlage 8 Omschrijving toetsingsitems matrix 

Begripsomschrijving 

A) operationeel wenselijk 
Is de wijziging binnen de bedrijfsvoering gewenst. 

B) vliegveiligheid 
De veiligheid van het vliegverkeer in de lucht en bij het opstijgen en landen. 

C) mate van hinder en externe veiligheid 

De kans dat omwonenden hinder kunnen ondervinden (geluid/para's) 
Veiligheid die verband houdt met de risico's die omwonenden lopen door het vliegverkeer, 
de productie, het gebruik, de opslag en het transport van gevaarlijke stoffen. Het 
plaatsgevonden risico geeft de kans aan dat iemand die zich een jaar lang onafgebroken en 
onbeschermd op een plek bevindt, overlijdt door een ongeval in het vliegverkeer en met 
gevaarlijke stoffen. 

D) acceptatie overheid (rijk / prov.) 
De mate van acceptatie van de wijziging van het entry point. 
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