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Nieuwsbrief voor omwonenden!

Beste omwonende van Breda International Airport,

Het eerste halfjaar vertoont geen grote verschillen met vorig jaar. Qua aantallen
vliegbewegingen zitten we gerekend met het kalenderjaar op de helft: totaal
23285 bewegingen, waarvan 398 helikopters.

Let wel, een start is een beweging, een landing is ook een beweging. Dus elke
vlucht, met vertrek én aankomst, worden als twee bewegingen geregistreerd.

In de maand september hopen we we weer een aantal rondwandelingen in te
plannen met omwonenden. In navolging op het succes in april. Berichtgeving
volgt nog.

Vanwege uitval door ziekte in het team en vakanties, is er nog geen tweede
wervingsronde geweest om meer abonnees te werven in de directe omgeving
van het vliegveld. Voor de tweede helft van augustus staat de campagne op de
planning.

Voortgang Project Spottersplek



Het project begint langzaam de voltooiing te naderen. Inmiddels zijn 3
zitelementen geplaatst, die zijn vervaardigd in een sociale werkplaats. De wand
met de tribune is deels gereed. Op de achterwand (snelwegzijde) is het
mozaïek al geplaatst. Voorafgaand aan het plaatsen van het mozaïek op de
wand wordt alles nog één keer uitgelegd om te kijken of er weeffoutjes in zitten
en/of het beeld wel goed tot zijn recht komt. 

Dat proces wordt nu doorlopen met de voorwand. Dat betekent dat met een
klein team nu nog wat aanpassingen zijn in kleurstelling.

Voorafgaand is er hard gewerkt door vrijwilligers uit de omliggende plaatsen.
Met heel veel enthousiasme. Waren er voor aanvang nog twijfels of er wel
belangstelling zou zijn, dat gevoel was snel weg. Met razend enthousiasme zijn
er door, in totaal ca. 15, vrijwilligers, binnen drie weken ruim 70.000 tegeltjes
verwerkt.

En al met allerlei ideeën en concepten om dit op andere locaties in de
gemeente ook te gaan doen.

Vanaf het moment dat de bankjes er stonden, werd er meteen veel gebruik van
gemaakt, met veel positieve reacties en fotomomenten.

Voor meer informatie, mail naar Sheldon op sse@breda-airport.eu of bel 06-
40059184.

Diverse nieuwtjes

 

Op 15 juni jl. hadden we een nieuwe partij te gast voor onderzoek.
Siemens is na sluitingstijd enige uren actief geweest op de startbaan om
onderzoek te doen naar geluid en trillingen bij stadsverkeer (30-50 km/u).
Daarvoor is een groot oppervlak nodig met weinig bebouwing in de
directe omgeving. Een betere plek als de startbaan is dan ook bijna niet
te vinden.

 

Op 8 juli jl. was er een luchtbrug tussen Breda Airport en vliegbasis Gilze
Rijen. In de ochtend werden 26 kinderen ontvangen in het Vliegend
Museum Seppe. Van allerlei vliegvelden, maar ook van Seppe, stonden in
de ochtend al 13 vliegtuigen op de lijn om 13 kinderen naar Gilze Rijen te
vliegen. De andere kinderen werden met een bus vervoerd. Na een



programma op de vliegbasis, werd er gewisseld en kwamen de andere 13
kinderen per vliegtuig weer naar hier, en de rest per bus. Een
onvergetelijke dag voor iedereen die hier bij betrokken is geweest…..

Dit is een event van Stichting Hoogvliegers, die het volgende doel nastreeft:

Wij laten zieke of gehandicapte kinderen (6 tot en met 17 jaar) een bijzonder en
onvergetelijk avontuur beleven. Ze zijn voor een dag piloot bij ons! Een dag
zonder zorgen, zonder ziekte of handicap, een dag waar ze boven zichzelf
uitstijgen en meer dan bijzonder zijn, een dag die ze nooit meer vergeten.
Sinds 2007 vlogen er meer dan 11.000 kinderen. 

 

Van 29 juni tot en met 8 juli was AeroDelft te gast. De studenten uit Delft
deden o.m. taxiproeven met een vliegtuig voorzien van een elektrische
motor. Dit is onderdeel van een groter geheel om een waterstof-elektrisch
vliegtuig te ontwikkelen.

 

Op 13 juli vergaderde de Commissie Regionaal Overleg Seppe (CROSE).
Dit was eerder aangekondigd als zijnde 22 juni. Door omstandigheden is
de vergadering verplaatst. De relevante stukken zijn publiek toegankelijk
en na te lezen via de website van CROSE: www.cro-seppe.nl

 

Van 4 tot en met 7 augustus organiseerde de ENPC de jaarlijkse Summer
Boogie, een vierdaags springkamp met veel gastspringers uit Nederland
en omstreken. Op donderdag 4 augustus zelfs met een paar vluchten met
de De Havilland DHC-2 Beaver, een ex-luchtmacht vliegtuig, wat vroeger
gebruikt werd om parachutisten te droppen.

 

Op zondag 14 augustus eindigt de Proudwheels Summer Drive
omstreeks 20.00 op Zuid. Deelnemers aan deze toerrit worden na 20.00
uur in de gelegenheid gesteld een sprintje op de baan te trekken, als
afsluiting van een rit door Nederland.

 

Op 21 augustus zijn we in West Brabant het middelpunt van een etappe
in de Vuelta, de Ronde van Spanje. Breda naar Breda.



Op 20 en 21 zullen enkele televisie helikopters vanaf Breda/Seppe opereren
om de etappes Utrecht-Den Bosch (20-8) en de etappe Breda-Breda (21-8) te
verslaan. De beelden gaan weer naar een (veel) hoger vliegend vliegtuig, van
waaruit vervolgens  de beelden de hele wereld over gaan.

Breda/Seppe is op 21 augustus wel open voor ander verkeer. Wel is het zo dat
met de etappe een luchtruimbeperking meereist, die bescherming biedt aan de
operatie met de televisie helikopters. Dat betekent ook een verbod voor allerlei
mogelijke luchtvaart activiteiten inclusief het vliegen met drones. Deze
luchtruimbeperking geldt tot 400 meter hoogte waardoor Breda/Seppe steeds
bereikbaar blijft.

Behalve van 16.15-17.15 uur lokale tijd. Dan is het vliegveld voor één uur
gesloten (behalve Politie, Ambulance en televisievluchten). In die periode trekt
de karavaan door Rucphen en St. Willebrord. Wat het aanvliegen van resp. het
vliegen in lokaal verkeersgebied even niet mogelijk maakt.

Breda/Seppe is die dag ook PPR, dat betekent Prior Permission Required. Dat
verplicht elke gezagvoerder van te voren te bellen met, of in persoon langsgaan
op, de toren, zodat zij geïnformeerd kunnen worden over de
luchtruimbeperkingen.

 

Op 10 en 11 september zijn we gastheer voor de Nederlandse Vereniging
van Amateur Vliegtuigbouwers, die hun 50-jarig bestaan viert.

 

Op zaterdag 17 september is het Museumdag, met specifieke aandacht
voor de herdenking van Operation Market Garden, plus een programma
voor vliegtuigspotters, klassieke militaire voertuigen en
introductievluchten op klassieke vliegtuigen. Website
www.vliegendmuseumseppe.nl.



 

Op 23-24-25 september houdt de ENPC het “Legends of the Fall” event,
een driedaags springevenement, met gasten van elders.

 

Zaterdag 1 oktober zijn we de gehele dag gesloten om ruimte te geven
aan het “Hart voor Auto’s – Showtime” event. 

Breda Airport geselecteerd in Europees Project

Vanuit de EUSPA (European Union Agency for the Space Programme) is
(populair wetenschappelijk vertaald) een project gelanceerd voor onderzoek
naar naderingen op ongecontroleerde vliegvelden bij verminderde
weersomstandigheden. Met gebruikmaking van de huidige GPS technologie.

Voor dit onderzoek moesten 3 Europese vliegvelden worden geselecteerd om
als proefkonijn mee te doen in het programma. Die selectie is inmiddels achter
de rug. En Breda/Seppe is een van de uitverkozen velden, naast het Duitse
Freiburg (groter) en het Zweedse Bromass (iets kleiner).

Op dit moment is het adviesbureau van EUSPA zich aan het inlezen op de
beschikbare informatie en worden de eerste workshops gepland, na de
vakantie periode. 

Het project eindigt oktober 2023.

Het resultaat zou moeten leiden tot een verbeterde invulling van de 4
speerpunten in de Luchtvaartnota: Nederland goed verbinden, Luchtvaart en
Veiligheid, Luchtvaart en Omgeving, Luchtvaart en Duurzaamheid.

In het verleden zijn non-stop vluchten uit bijvoorbeeld Belgrado en Thessaloniki
op het laatste moment moeten uitwijken naar een andere luchthaven. Dat
betekent extra start en landing elders, dus meer overlast, minder veilig en niet
duurzaam, want extra brandstofverbruik.



Aanmelden voor deze nieuwsbrief? Mail events@breda-airport.eu
Afmelden, gebruik de link onderaan deze pagina.
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