
Vliegtrip naar Milaan dd. 13-15 augustus 2021 
 
Vrijdag 13 augustus verzamelen we om 8.30u bij Breda Aviation. 
Mijn naam is Erwin Jansen, PPL sinds 2007, en mijn passagier is 
Joost de Koeijer, hij is eerder mee geweest op een mooie trip naar 
Ibiza in 2014. 
 
Rond 9.30u zijn we volledig CAVOK airborne met de Aquila PH-BAE 
en zetten we koers richting Antwerpen.  
 

We klimmen naar 3.500 voet om over de CTRs van Antwerpen, 
Brussel en Beauvechain heen te vliegen, waarna we de rivier de 
Maas ontmoeten in de buurt van Namen in België. 
We volgen de Maas gedurende 1,5 uur tot het punt waar hij 
ontspringt in de buurt van Neufchateau in Frankrijk. Daarna zetten 
we koers richting Zwitserland.  
 
In de buurt van Luxeuil is het even opletten omdat de Franse 
Mirages aan het trainen zijn in laagvliegen met hoge snelheid, maar 
Luxeuil Approach loodst ons veilig door de TMAs rondom vliegbasis 
Luxeuil. Daarna is het nog zo’n 20 minuten naar de Zwitserse grens. 
 
De grens ligt op de rug van het Jura gebergte en we klimmen naar 
4.500 voet om dit gebergte te trotseren. Prachtig om alle 
bergdorpen onder ons te zien en nadat we over de top zijn 
gevlogen, dalen we weer naar 3.500 voet. We vliegen al snel over 
vliegveld Neuchatel dat 2 jaar mijn vliegbasis is geweest toen ik lid 
was van de Club Neuchâtelois d’Aviation, mooie herinneringen 
kwamen weer boven. 

 
 
We volgen het meer van Neuchatel en 20 minuten later zijn we in 
Lausanne. Dit voelt als thuiskomen omdat ik hier 4 jaar heb 
gewoond en ook vaak ben geland vanuit Neuchatel. Totale vliegtijd 
tot nu is 3,5 uur. Tijd om te tanken, de douane formulieren af te 
handelen, want Zwitserland is geen EU, en te lunchen. 
 
 
 

 
Twee uurtjes later, rond 15.00u stijgen we weer op over 
het meer van Genève en zetten koers richting Martigny. We 
beginnen alvast hoogte te pakken en vliegen ongeveer een 
halfuurtje later op 6.500 voet door de CTR van Sion. 
Vervolgens passeren we het dal dat naar de Matterhorn 
leidt en zien we deze berg in de verte boven de omliggende 
bergen uitstijgen, schitterend. 



Nu wordt het ook voor mij onbekend gebied en is het even 
opletten welk dal naar de Simplon pas leidt. Zodra we er zijn, 
is duidelijk dat de meeste bergen te hoog zijn om overheen te 
vliegen en er hier eigenlijk maar één route mogelijk is hier om 
vanuit Zwitserland naar Italië te komen.  
 
We stijgen naar 8.500 voet en vliegen over de pas tussen de 
hoge bergen door, een geweldige belevenis. Dit is ook 
eigenlijk niet op foto of video te leggen, dit moet je ervaren. 
 
 
 

Aan de andere kant van de pas dalen we weer naar 3.500 
voet en vliegen het laatste stukje Zwitserland door het dal 
om over Domodossola Italië binnen te vliegen. 
 
 
Aan het einde van het dal vliegen we links om de berg en 
krijgen we zicht op het fantastische Lago Maggiore. 

 
 
 
 
 
Nog geen 20 minuten later zien we de skyline van 
Milaan heel duidelijk en hebben we het gevoel dat we 
midden over de stad vliegen als we dan toch nog net 
aan de rand ervan de aeroporto di Milano Bresso 
onder ons zien. We vliegen op 2.000 voet een keer 
het veld over en mogen al snel het circuit 
binnenvliegen om te landen, na 1 uur en 40 minuten. 
 
 
 

We brengen de avond door in deze prachtige stad en doen dat in 
Milanese stijl op een terrasje en in een restaurantje, en slapen de 
volgende dag lekker uit. 
 
 
Zaterdag willen we graag nog 40 minuutjes doorvliegen naar het zuiden 
om op Genua te landen, een stad die we allebei nog nooit hebben 
bezocht. Helaas krijgen we te horen dat alle standplaatsen vol 
zijn en maken we een ander plan. We gaan de terugtocht 
naar Nederland alvast aanvangen en in Duitsland 
overnachten. Achteraf gezien ook een beter besluit anders 
zou de reis vanuit Genua wel erg lang geworden zijn. 



Rond 14.30u zijn we wederom volledig CAVOK airborne vanaf 
Milano Bresso en vliegen we op 2.000 voet richting het Lago di 
Como. We stijgen langzaam richting 7.500 voet om in de noordpunt 
van het meer de bergen in te vliegen richting de San Jorio pas. We 
vliegen over deze pas Zwitserland binnen. We dalen naar 5.500 
voet en volgen het dal richting het noorden naar de San Bernardino 
pas. Dit is de hoogste pas van onze route en deze nemen we op 
8.500 voet. 
 
 
 

Na deze pas zijn we op het punt waar de Rijn ontspringt 
in de Alpen en gaan we deze rivier volgen, makkelijk 
navigeren zo. Zo vliegen we langs het stuk waar de Rijn 
de grens vormt tussen Liechtenstein en Zwitserland. En 
komen we op het punt waar de Rijn de Bodensee in 
stroomt bij Sankt Gallen. Hier houden we nog even 
5.500 voet hoogte aan tot het einde van de Bodensee 
om bij Schaffhausen, met haar mooie watervallen, te 
dalen naar ongeveer 2.500 voet. 

 
 
 
We blijven de Rijn volgen en komen even later op het 
drielandenpunt in de buurt van Basel, waar we vanuit 
Zwitserland Duitsland invliegen, terwijl we Frankrijk links 
aan ons voorbij zien trekken.  
 
We blijven de Rijn verder volgen en komen erachter wat 
veel (voormalig) Duitse plaatsen groot en bekend heeft 
gemaakt, ze liggen allemaal langs de Rijn.  
 
 
 

Deze zaterdag vliegen we langs Straatsburg, Karlsruhe, en 
Mannheim, om in de buurt van Frankfurt te landen, op vliegveld 
Mainz Finthen, na ruim 4 uur vliegen vanaf Milaan. 
Dit vliegveld is van alle gemakken voorzien en daarom blijven we 
relaxed op het terras van de luchthaven avondeten. Na het eten 
zijn we met de taxi in ruim een kwartier bij ons hotel in hartje 
Mainz.  

 
 
 
 
Ook hier doen we lekker een terrasje aan de Rijn en sluiten 
de avond af met een traditionele Duitse worst met friet. De 
volgende ochtend slapen we rustig uit. 



Zondagochtend bij het ontbijt komen we op het idee om 
het laatste deel van onze reis niet bij Dordrecht al naar 
het zuiden af te dalen naar Breda Airport, maar om de 
Rijn dan ook helemaal te volgen door de binnenstad van 
Rotterdam totaan de monding in de Noordzee. Reden is 
ook dat Joost in Rotterdam woont en zijn stad graag eens 
vanuit de lucht ziet. De plannen worden daarom 
aangepast en rond 12.00u gaan we de lucht in.  
 
 
 
 
 

We volgen wederom de Rijn, deze keer langs Koblenz, 
Bonn, Keulen, Düsseldorf en Duisburg. Na ongeveer 
1,5 uur vliegen we Nederland binnen bij Millingen aan 
de Rijn. Daar vervolgen we de rivier langs bekende 
Nederlandse plaatsen zoals Nijmegen, Zaltbommel, 
Gorinchem en Dordrecht.  
 
Na Dordrecht sluiten we van de Beneden Merwede 
aan op de Nieuwe Maas en vliegen de CTR van 
Rotterdam binnen. 

 
 
Het blijft geweldig om langs de skyline van Rotterdam te 
vliegen over de Kuip, Erasmusbrug, en via de nieuwe 
Zalmhaventoren naar de Euromast. We volgen de Nieuwe 
Maas totaan zijn monding in de Noordzee en zetten 
daarna koers naar Breda Airport.  
 
 
 
 
 
 

Na ongeveer 3 uur vliegen landen we weer veilig op ons 
vertrouwde veld. Herman en Marcia zijn daar toevallig 
ook en we vertellen ze uitgebreid over onze avonturen. 
 
Een week later genieten we nog altijd na van deze tocht, 
een onvergetelijke ervaring! 
 
Heb je vragen over onze tocht, om hem eventueel zelf 
ook te maken, bel of mail me dan op 0627066204 of 
ewjansen@home.nl 


