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Operational Notice
Subject: Invoering luchtverkeersleiding Lelystad en invoering gewijzigde luchtvaartkaart 2019
Op 7 november 2019 wordt luchtverkeersleiding ingevoerd op Lelystad airport. Vanaf deze datum is
Lelystad een gecontroleerd vliegveld met alle consequenties van dien. Het luchtruim om Lelystad
heen is ingrijpend gewijzigd.

Dit heeft de volgende consequenties;
 Voor vluchten van en naar Lelystad airport dien je een vluchtplan in te dienen en een slot aan
te vragen, meer info hierover vind je in een speciale brochure op de site van LVLN.
 Er zijn om de CTR heen TMA’s in gesteld, deze zijn klasse D luchtruim (uitgezonderd TMA 1
dit is klasse A). Voor crossing moet je Lelystad approach oproepen (134.530)
 De weekend situatie in de nieuw Millingen TMA ’s C2 en E is veranderd, boven FL055 vlieg je
in klasse D luchtruim en dien je contact te leggen met Dutch Mill.
 Per 7 november 2019 is er een nieuwe luchtvaartkaart effectief (2nd edition 2019)
Ben ik verplicht deze nieuwe kaart bij me te hebben?
In part NCO staat hierover de volgende zin; “The topographical data should be reasonably recent,
having regard to the nature of the planned operation” met andere woorden, je zou kunnen zeggen
dat, indien je vlucht niet in de buurt van Lelystad komt, je kunt volstaan met de 2019 1st. edition.
Echter om discussies te voorkomen adviseren wij iedereen ten sterkste om de meest recente kaart
aan te schaffen.
Is Sky Deamon of een andere elektronische kaart toereikend?
In Part NCO staat hierover de volgende zin; “The documents, manuals and information may be
available in a form other than on printed paper. An electronic storage medium is acceptable if
accessibility, usability and reliability can be assured.” Je kunt toegankelijkheid, bruikbaarheid en
betrouwbaarheid waarborgen door bv een back up van een mobiel device of een papieren kaart.
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