
Breda Airport 

Notitie inzake vertrekprocedure baan 24 

Van: Exploitant Breda International Airport NV 

Aan: leden CROSE 

 

1. Inleiding 

In de CROSE vergadering van 24 maart 2021 is gesproken over de vertrekprocedure baan 24, 

waarbij een vermeende toename in overlast is besproken, met name sinds november 2020. 

De vertrekprocedure baan 24 heeft tot doel om vanuit “noise abatement” zo min mogelijk 

nabijgelegen woningen te overvliegen, resp. de eventueel ervaren overlast te minimaliseren. 

Deze notitie is bedoeld om aanleiding en reden van de huidige procedure nader toe te 

lichten, zodat CROSE in staat is een goed advies uit te kunnen brengen inzake de op handen 

zijnde wijziging van het Luchthavenbesluit. 

 

2. Achtergrond 

Standaard procedures bij een vertrek omvatten in de regel het uitklimmen in een rechte lijn 

in het verlengde van de startbaan. Na vertrek (in dit geval de grond verlaten) is er sprake van 

noodzakelijke handelingen, zoals vleugelkleppen op halen, landingsgestel intrekken (indien 

van toepassing), klimvermogen reguleren en de juiste klimsnelheid aanhouden. 

Het in een rechte lijn vertrekken wordt in deze notitie als Scenario 1 benoemd. 

Aanvullende handelingen, zoals het verleggen van vliegrichting zijn qua belang ondergeschikt 

aan de voornoemde primaire handelingen voor een veilige vluchtuitvoering, die bovenal 

prioriteit heeft boven overlastbeperking. 

Op Breda-Seppe is een aantal jaren geleden een aanpassing gemaakt op de vertrekprocedure 

in westelijke richting om woningen in het verlengde van de baan te ontzien. Dat is 

beschreven in Aeronautical Information Publication (AIP). 

De procedure is beschreven als volgt: 

 

Dit wordt benoemd als Scenario 2. 

Als gevolg van deze procedure, ben ik aangesproken door direct omwonenden aan de 

zuidwest kant van het vliegveld. Het betreft twee woningen aan de Pastoor van Breugelstraat 

en woningen langs Rijksweg Zuid, de zuidelijke parallelweg van de A58. Waarbij zelfs sprake 

was van achterlangs de woning vliegen, waardoor extra overlast werd ervaren, doordat aan 

de voorkant de ramen stevig dichtbleven vanwege het geluid van de A58, maar aan de 

achterkant juist de deuren open konden. 

Dat hebben wij ons ter harte genomen en een tijdelijke wijziging in de procedure uitgebracht 

middels een NOTAM (Notice to Airmen) met de volgende tekst: 



DEP PROCEDURE RWY 24 CHANGED (NOISE ABATEMENT PROCEDURE): 

AFTER TAKE-OFF MAINTAIN RUNWAY TRACK UNTIL RUNWAY END. 

TURN LEFT TRACK 239DEG MAG UNTIL ABOVE HIGHWAY A58. 

FOLLOW THE HIGHWAY AND CLIMB TO 730FT AMSL. 

JOIN THE TRAFFIC CIRCUIT OR LEAVE VIA EXIT POINT RWY 24. 

REF AIP EHSE AD 2.22 PARA 1 ITEM 9. 

Het effect van deze aanpassing is dat vliegtuigen ter hoogte van de direct aangelegen 

woningen in de zuidwest hoek van het vliegveld niet overvlogen zouden worden, dat er over 

onbebouwd gebied wordt gevlogen tot aan de A58, om deze vervolgens te volgen bij verder 

uitklimmen. 

De geluidsberekening die bij deze procedure hoort is onderdeel van het voorliggende 

wijzigingsbesluit. Pas indien dit als zodanig is vastgesteld kan de procedure tekst in het AIP 

worden aangepast volgens een zogenaamde 5.11. procedure.  

Dit noemen we Scenario 3. 

 

3. Uitwerking van de scenario’s 

 

Scenario 1 

In onderstaand plaatje wordt schematisch het vliegpad weergegeven bij rechtuit vliegen. 

Met afwijkingen naar links en rechts vanwege bijvoorbeeld dwarswind, turbulent weer, of 

andere prioriterende handelingen die na de start moeten worden uitgevoerd, of een 

combinatie daarvan. 

 

 

 
 

 

Scenario 2 

In onderstaand plaatje wordt schematisch het vliegpad weergegeven volgens de huidige in 

het AIP gepubliceerde procedure. Met afwijkingen naar links en rechts vanwege bijvoorbeeld 



dwarswind, turbulent weer, of andere prioriterende handelingen die na de start moeten 

worden uitgevoerd, of een combinatie daarvan. 

 

Het ingetekende pad toont een vliegtuig wat redelijk vroeg loskomt, wat bij met name de 

lichtere vliegtuigen het geval kan zijn. Maar ook bij wat meer tegenwind. En zonder dat er 

een begrenzing zit in het uitvliegen naar links.  

Daarbij mag in aanmerking genomen worden dat de windrichting  met de hoogte meer gaat 

ruimen, dus in richting maar ook in sterkte toeneemt, dus een continue aanpassing in het 

sturen. Gecombineerd met de prioriterende handelingen, kan dat dus leiden tot nog meer 

afwijking naar links, zodat achterlangs vliegen van de huizen langs Rijksweg Zuid niet 

onmogelijk wordt. 

 

In Scenario 2 is er eigenlijk sprake van een oneindig aantal vliegpaden naar links, afhankelijk 

van prestaties van het vliegtuig, windrichting en -sterkte en geen visuele kaders, zoals bij 

Scenario 3. 

 

 

 
 

 

Scenario 3 

In onderstaand plaatje wordt schematisch het vliegpad weergegeven volgens de huidige 

NOTAM (al enkele jaren van kracht, in afwachting van formele vervanging/publicatie in het 

AIP). Met afwijkingen naar links en rechts vanwege bijvoorbeeld dwarswind, turbulent weer, 

of andere prioriterende handelingen die na de start moeten worden uitgevoerd, of een 

combinatie daarvan. 

 

In dit scenario wordt de koers naar links pas ingezet bij het einde van de baan en geleidelijk 

naar de A58 gestuurd om vervolgens de snelweg te volgen. 

Omdat de bocht pas wordt ingezet bij het einde van de baan, is dat voor alle vliegtuigen 

hetzelfde. 

Bovendien is het visualiseren van de vliegrichting, tegelijk met andere handelingen, veel 

gemakkelijker, rekening houdend met de werkdruk in de cockpit: het einde van de baan is 

een referentie alsmede de A58. 



 
 

 

4. En hoe nu verder? 

 

Uit de bovenstaande scenario’s kunnen de leden van CROSE hun mening vormen over 

waarom de luchthaven kiest voor Scenario 3: maximaal omwonenden ontzien binnen de 

mogelijkheden die er zijn. En de overlast evenredig verdelen. 

 

De veronderstelling dat Scenario 3 leidt tot meer overlast, ondersteunen wij niet. Anders had 

de luchthaven dit ook nooit zo voorgesteld. 

 

Dat wil niet zeggen dat altijd volgens het lijntje wordt gevlogen. Zoals eerder gezegd, een 

vliegtuig rijdt niet op rails. Ook het leer- en gewenningsproces om daar routinematig mee om 

te gaan kost tijd. Een (beginnend) leerling, die continu een blaffende instructeur in zijn oor 

heeft over opsturen, zal een beroerde leercurve hebben. Dat de instructeur bewust de 

leerling wel eens in de fout laat gaan, om vervolgens te demonstreren hoe het wel moet, zal 

meer effect hebben. En soms zijn er omstandigheden die veroorzaken dat als gevolg van 

werkdruk er even aandacht is voor andere zaken. 

 

Vanuit de luchthaven hebben we mogelijkheden om dit te beïnvloeden. Dat doen we door 

van tijd tot tijd de zaken nog eens op een rijtje te zetten met de gebruikers, mede dankzij 

input van de omwonenden. Onderstaand een uitsnede van zo’n nieuwsbrief van 2 weken 

geleden: 

Vertrekprocedure baan 24 

Recentelijk zijn er klachten met betrekking tot overvliegen van woningen 

gelegen aan de zuidwest zijde van het vliegveld en de zuidkant van de snelweg. 

De huidige procedure is een NOTAM die de vertrekprocedure die in het AIP 

staat tijdelijk vervangt. Totdat de formele aanpassing is vastgelegd in 

Luchthavenbesluit en goedgekeurd voor vervanging in het AIP. 



 

Voor alle duidelijkheid nog even de tekst van de NOTAM: 

DEP PROCEDURE RWY 24 CHANGED (NOISE ABATEMENT PROCEDURE): 

AFTER TAKE-OFF MAINTAIN RUNWAY TRACK UNTIL RUNWAY END. 

TURN LEFT TRACK 239DEG MAG UNTIL ABOVE HIGHWAY A58. 

FOLLOW THE HIGHWAY AND CLIMB TO 730FT AMSL. 

JOIN THE TRAFFIC CIRCUIT OR LEAVE VIA EXIT POINT RWY 24. 

REF AIP EHSE AD 2.22 PARA 1 ITEM 9. 

FROM: 03 mar 2021  08:09   TO: 04 jun 2021  09:00 EST 

Wat we regelmatig zien is dat men voor het bereiken van het einde van de baan 

al naar links op gaat sturen, waardoor nodeloos dicht bij de huizen van de 

directe omwonenden wordt gevlogen. 

Er is een dringend verzoek om runway heading aan te houden tot het einde van 

de asfaltverharding en dan rustig naar links te sturen en boven de noordelijke 

rand van de snelweg verder uit te klimmen (dus niet ten zuiden daarvan!). 

Onderstaand plaatje laat zien wat de effecten zijn van te vroeg gaan opsturen, 

terwijl daar geen noodzaak toe bestaat.  

 

In sommige weersomstandigheden is dat wel eens een uitdaging, maar hier 

geldt altijd SAFETY FIRST! 

 

 

 

 



 

Proefdraaien Baan 06 

De meesten onder u zal onderstaand bordje ongetwijfeld niet vreemd zijn. Ze 

staan langs beide parallelle taxibanen ter hoogte van de landingsdrempel 06.  

Graag willen we nogmaals verzoeken om hier de checks te doen in plaats van bij 

de resp. holding posities baan 06. 

Waarom? 

Met COVID zijn er directe buren die veel thuiswerken en soms hinder hebben van 

achtergrond geluiden bij videocalls. In de weekenden is men doorgaans ook veel 

thuis, en een wat gepastere afstand met proefdraaien is een elegante geste naar 

onze directe buren. 

Met dank voor de medewerking. 

 

 

 



Nog even ter verduidelijking: de in bovenstaande tekst genoemde loopduur van de NOTAM is 

van 3 maart 2021 tot 4 juni 2021. Notams worden voor 3 maanden uitgegeven en steeds 

verlengd, als daar noodzaak toe is. Deze NOTAM is al enkele jaren van kracht en op 3 maart 

jl. aangepast omdat de baannummering van 07-25 naar 06-24 is aangepast.  

Met deze herinnering wordt de zaak weer even aangescherpt en in de dagen daarna zijn de 

effecten dan ook al te zien. 

 

 

5. Tot slot 

De geluidscontouren zoals opgenomen in de wijziging Luchthavenbesluit zijn gebaseerd op 

Scenario 3. 

Deze notitie is bedoeld om de feitelijke weergave van de 3 scenario’s helder uit de doeken te 

doen. Let wel, in geen van de 3 scenario’s is er sprake van onrechtmatige gedrag vanuit de 

kant van de respectievelijke gezagvoerders. Uiteindelijk is het aan de leden van CROSE om 

voor zichzelf een keuze te maken welk scenario de meeste kansen biedt om omwonenden 

maximaal én evenredig te ontlasten.  

Indien CROSE deze aanpak ondersteunt, zal dit onderdeel mogelijk geen onderdeel meer 

hoeven te zijn voor discussie over de formulering van het advies. Indien er wél een 

afwijkende keuze is voor een van de andere scenario’s, dan stelt de luchthaven het op prijs 

om deze notitie als bijlage bij het advies te voegen. 

 

JV-25-03-2021 


