
 

 

 

LVNL MEDEDELING: Z-VLIEGPLAN STARTS VANAF LELYSTAD 

De volgende informatie is bedoeld voor gebruikers van de luchthaven Lelystad die vluchten uitvoeren op 

een Z-vliegplan.  

Om VFR operaties buiten UDP te voorkomen, wordt vliegers dringend geadviseerd een marge aan te 

houden van minimaal 20 minuten tussen ETD en einde UDP. 

Dit naar aanleiding van incidenten waarbij VFR verkeer buiten UDP een ongewenste verhoging van 

werklast heeft veroorzaakt bij Schiphol Approach. 

ACHTERGROND 

Voor vluchten op een Z-vliegplan vanaf Lelystad geldt een RETD-window van RETD tot RETD+10 

minuten waarbinnen de vlieger na de VFR-start een IFR joining clearance kan aanvragen bij Schiphol 

Approach. 

Het komt voor dat Schiphol Approach niet (tijdig) in kan stemmen met het verzoek van een vlieger voor 

een IFR joining clearance. Bijvoorbeeld als het verkeersbeeld in de TMA geen extra verkeer toelaat, bij 

loss of comm of systeemfalen. 

Er hebben zich incidenten voorgedaan waarbij enkele minuten voor eind UDP nog VFR werd gestart op 

een Z-vliegplan en de IFR joining clearance niet tijdig kon worden verstrekt, waardoor de vlucht VFR 

buiten UDP is geraakt.  

In dergelijke gevallen is er sprake van een overtreding door de vlieger. De vlucht zal in het kader van 

veiligheid zo snel mogelijk moeten landen, of IFR moeten openen in gecontroleerd luchtruim. De 

betreffende verkeersleider moet hier ad hoc een oplossing voor vinden, wat een verhoging van zijn 

werklast oplevert. Dit is zeer onwenselijk bij drukte in de TMA, equipment failure e.d. 

Om deze situatie te voorkomen wordt vliegers dringend geadviseerd een marge aan te houden van 

minimaal 20 minuten tussen ETD en einde UDP. In het geval de IFR joining clearance niet binnen het 

RETD window kan worden verstrekt, heeft de vlieger nog 10 minuten om een VFR landing te maken. 

Hierbij wordt benadrukt dat Schiphol Approach niet verplicht is om een IFR joining clearance te 

verstrekken. Het blijft de verantwoordelijkheid van de vlieger om te voorkomen dat hij VFR vliegt buiten 

UDP. De consequenties van het negeren van het advies in deze mededeling zijn derhalve voor de 

vlieger. 

 

 

 


