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BELANGRIJKE AANHEF
Het doel van deze analyse is om op neutrale en objectieve wijze de overvluchten van de gemeenten Schaarbeek en Evere 
van- en naar de luchthaven Brussel-Nationaal te beschrijven.

1. Historiek van de baan 25Right/07 Left

De eerste baan 07/25 werd gebouwd in Melsbroek in 1940 door de Duitse bezetter over een lengte van 2.000 meter. 
Deze baan werd gerenoveerd in juni 1956 en nog steeds gebruikt voor alle luchtverkeer tot 1959. Daarna werd deze baan 
vernietigd in de jaren 1970. Als gevolg daarvan vonden vanaf 1940 de vertrekken 07 naar het Oosten plaats. Opstijgingen 
richting het Oosten vanaf Evere bestonden al voor 1940 voor SABENA-vluchten.

Een nieuwe baan 08L/26R werd in dienst gesteld op 16 maart 1960 met een lengte van 3,638 meter en een breedte van 
45 meter, hernoemd 07L / 25R in 1974 na de magnetische afwijking, deze baan is momenteel georiënteerd op 065°.
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Niet-bebouwd gebied rond de as van baan 07L/25R (Steenokkerzeel)

Een nieuwe baan 08R / 26L werd op 1 juni 1959 in gebruik genomen over een lengte van 2.292 meter en werd verlengd 
tot 3.211 meter in maart 1970 met een breedte van 45 meter, hernoemd 07R / 25L in 1974 na de magnetische afwijking, 
deze baan is momenteel georiënteerd op 069°.

2. Waarde van windcomponenten die het baangebruik bepalen

De waarde van de windcomponenten bepaalt het gebruik van de banen. Een windnorm werd geïntroduceerd voor het 
gebruik van baan 02/20 vanaf 22 maart 2004 in het kader van het Dispersieplan van minister Anciaux.

Banen 07L en 07L hadden pas gedefinieerde windnormen vanaf de publicatie in de AIP’s van 19 september 2013 en zijn 
ongewijzigd sindsdien :

RWY in use Tailwind Tailwind max Crosswind Crosswind max
07R/L 0 kt (VAR 0-3 kt) 5 kt 15 kt 20 kt
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Evolutie van de waarde van de windcomponenten :

09.04.1971 : 6 kts rugwind en 15 knopen zijwind zonder windstoten enkel op banen 25

1973 tot 11.06.2003 : 8 kts rugwind en 15 knopen zijwind zonder windstoten enkel op banen 25 

12.06.2003 : 10 kts rugwind en 25 kts zijwind windstoten inbegrepen enkel op banen 25

19.02.2004 : 5 kts rugwind en 15 kts zijwind windstoten inbegrepen enkel op banen 25

19.02.2004 : 10 kts rugwind en 25 kts zijwind windstoten inbegrepen enkel op banen 25

04.03.2004 : 10 kts rugwind en 15 kts zijwind windstoten inbegrepen enkel op banen 25

05.03.2004 : 8 kts rugwind en 15 kts zijwind windstoten inbegrepen enkel op banen 25

22.03.2004 : 5 kts rugwind en 15 kts zijwind windstoten inbegrepen op banen 25 en 07 ; 0 knopen rugwind de enige 
banen 02/20

27.05.2004 : 5 kts rugwind en 15 kts zijwind windstoten inbegrepen op banen 25 en 07 ; 5 kts rugwind en 15 kts zijwind 
windstoten inbegrepen op banen 02/20 bij dag- en nacht landingen alsook bij nachtopstijgingen ; 0 knopen rugwind 
windstoten inbegrepen op banen pistes 02/20 voor dagopstijgingen 

17.03.2005 : 7 kts rugwind en 20 knopen zijwind windstoten inbegrepen op banen 25 en 07 ; 5 kts rugwind en 15 kts 
zijwind windstoten inbegrepen op banen 02/20 bij dag- en nacht landingen alsook bij nachtopstijgingen ; 0 knopen 
rugwind windstoten inbegrepen op banen pistes 02/20 voor dagopstijgingen 

19.09.2013 : 7 kts rugwind (max 12 knopen windstoten) en 20 knopen zijwind windstoten inbegrepen op banen 19 en 
25 gebruikt in PRS ; 0 tot max 3 kts rugwind en 20 kts zijwind windstoten inbegrepen op banen 01, 07 & 19 in single 
operation ; banen 01 & 07 bruikbaar bij landingen in headwind wanneer geen enkele andere baan beschikbaar is.

RWY in use Tailwind Tailwind max Crosswind Crosswind max

01 0 kt (VAR 0-3 kt) 5 kt 15 kt 20 kt

07R/L 0 kt (VAR 0-3 kt) 5 kt 15 kt 20 kt

PRS OFF 19 0 kt (VAR 0-3 kt) 5 kt 15 kt 20 kt

PRS ON 19 7 kt 12 kt 15 kt 20 kt

25R/L 7 kt 12 kt 15 kt 20 kt
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06.02.2014 : 7 kts rugwind en 20 knopen zijwind windstoten inbegrepen op banen 19 en 25 gebruikt in PRS  ; 0 tot max 
3 kts rugwind en 20 kts zijwind windstoten inbegrepen op banen 01, 07 & 19 in single operation (operationele situatie 
toegepast in oktober 2018) :

RWY 25L/R RWY 19 (TKOFonly)

Tailwind MAX 7kt 7kt

Crosswind MAX 20 kt 20 kt

RWY 01 RWY 07L/R RWY 19 (TKOFand ARR)

Tailwind MAX 0 kt- 3 kt(incl) 0 kt- 3 kt(incl) 0 kt- 3 kt(incl)

Crosswind MAX 20 kt 20 kt 20 t

3. Restrictieve zin bij het gebruiken van banen buiten PRS

Voor 19 september 2013

When the components exceed the values stated hereabove, a RWY more nearly into wind will be assigned. However, 
neither RWYs 07L and 07R shall be used for LDG nor RWY 25L for TKOF, except when no other suitable RWY is AVBL.

Van 19 september 2013 tot 6 februari 2014

When the wind components exceed the indicated values and prevent from using the preferential runway system, the 
most suitable runway into the wind (01 North, 07R/L East or 19 South) will be assigned. However, RWY 01 and/or RWY 
07L/R cannot be used as runway for landing, except when no other suitable runway is available. Unless any relevant 
safety factor prevents it, non-preferential RWY 01 and RWY 07R/L are to be assigned for landing only when the wind 
components exceed the indicated values on the preferential runways 19 or 25R/L and in headwind configuration with 
tailwind components between 0 and maximum 3 knots (light wind).

Vanaf 6 februari 2014

Elke verwijzing naar een beperking van het gebruik van banen bij landing werd verwijderd. Deze intrekking is het voorwerp 
van een gerechtelijke procedure voor coalitie van ambtenaren. De intrekking vloeit NIET voort uit een ministeriële 
beslissing of instructie en werd destijds zonder het akkoord van de minister van Mobiliteit gemaakt.
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4. Opstijgprocedures met overvlucht van Schaarbeek en Evere

a. Procedure in de as van baan 25R – Chabert nadien Canal (WEEKEND)

Het verschil tussen het lineaire traject CHABERT (CIV 1 E) en het traject via het Kanaal (CIV 8 D)

CHABERT : het rechtlijnig opstijgtraject in de as van de baan (CIV 1 E in het zwart) van 22 juli 1997 tot 27 juli 2012 werd 
alleen in het weekend gebruik voor opstijgingen richting het baken van Chièvres, op persoonlijke instructie van minister 
Chabert gedateerd van 22 juli 1997 om zo periodes van rust aan te bieden aan Meise en Wemmel. 

KANAAL : opstijgtraject met dubbele bocht om het Brussels zeekanaal tot Charleroi te overvliegen (CIV 8 D in lichtblauw) 
was in dienst sinds 12 juni 2003 (besluit van het Interministerieel overleg van 24 januari 2003) en vervangt de Chabert-
route overdag in het weekend sinds 28 juli 2012.
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Opstijgtraject via de Kanaal-route ‘s nachts en elke zaterdag en zondag overdag 

 

Rechtlijnig traject in de as van de baan via de Chabert-route gebruikt in het weekend 
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b. Dagprocedure met bocht naar links vanaf 1.700 voet – CHARLIE
 

Opstijgtraject met bocht naar links 25R die vooral Evere overvliegt en minder Schaarbeek

Evolutie van de initiële opstijghoogte met bocht naar links vanaf baan 25R :

• 1958 tot 15 mei 1972 : propeller op 2.000 voet en reactie op 3.000 voet
• 1 augustus 1972 tot 11 oktober 2.000 : bocht op 1.700 voet
• 12 oktober 2000 au 11 juni 2003 : bocht op 2.000 voet
• Sinds 12 juni 2003 : bocht op 1.700 voet
 

Vergelijking tussen de opstijgtrajecten 25R via de Kanaal-route en die met bocht naar links ; Evere wordt veel meer 
beïnvloed dan Schaarbeek sinds de draaihoogte werd verlaagd naar 1.700 voet 
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c. Dagprocedure met bocht naar links vanaf 4.000 voet - DELTA
 

Opstijgtraject 25R langs de speciale Delta procedure van (4-motorige) vliegtuigen.

Sinds 17 januari 1974 volgen alle viermotorige vliegtuigen (voornamelijk de zware vliegtuigen van het type Boeing 747 of 
Airbus A.340) een speciale opstijgprocedure met een bocht vanaf de hoogte van 4.000 voet. Deze procedure is meer dan 
45 jaar ongewijzigd gebleven, terwijl de zware vliegtuigen aanzienlijk geëvolueerd zijn en hoofdzakelijk tweemotorige 
vliegtuigen zijn geworden (Boeing 767-777-787 et Airbus A.330 et 350). De tweemotorige vliegtuigen, zelfs al zijn het 
zware vliegtuigen, zijn via de CHARLIE-procedure met bocht vanaf de hoogte van 1.700 voet gebleven.

 
Close-up van het opstijgtraject Delta van baan 25R voor zware vliegtuigen in Schaarbeek
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5. Landingsprocedures met overvlucht van Schaarbeek en Evere

Banen 25R/L zijn preferentieel gebruikt voor landingen. Wanneer de waarde van de windcomponenten overschreden 
worden op banen 25R/L, zal een andere baan (01, 07 of 19) worden toegewezen die beter georiënteerd is in de richting 
van de heersende winden. De keuze van de baan die in dienst wordt genomen, is afhankelijk van de richting en de 
intensiteit van de dominerende windrichting.

a. Visuele landingsprocedure (V.O.R.) richting baan 07 Left

Deze visuele landingsprocedure 07 Left werd op 9 juni 2005 in gebruik genomen tijdens een periode van werkzaamheden 
en is mogelijk bruikbaar na de permanente publicatie ervan sinds 7 juni 2007.
 

 

Close-up van de visuele landingstrajecten met finale bocht richting de grens van baan 07 Left 



11

Ombudsdienst van de Federale Regering voor de Luchthaven Brussel-Nationaal
Koninklijk Besluit van 15 maart 2002

Site van skeyes - Lokaal S.1.3.08
Tervuursesteenweg 303 B - 1820 Steenokkerzeelairportmediation@mobilit.fgov.be

airportmediation.be +32 2 206 28 21

Ref : 7061-P

b. Visuele landingsprocedure (V.O.R.) richting baan 07 Right

Deze visuele landingsprocedure 07 Right is altijd al gepubliceerd sinds de oprichting van de luchthaven. 
 

Close-up van de visuele landingsprocedure RNP 07 Left over Schaarbeek en Evere

c. RNP naderingsprocedure in landing op baan 07 Left

Deze tijdelijke procedure werd in gebruik genomen in 2016 en 2018 na werkzaamheden aan directionele bakens die 
werden gebruikt door visuele procedures. Satellietgeleidingstechnologie zal verplicht zijn volgens de VERORDENING 
(EU) 2018/1048 VAN DE COMMISSIE van 18 juli 2018 tot vaststelling van eisen voor het gebruik van het luchtruim en 
exploitatieprocedures voor navigatie op basis van prestaties en is verplicht vanaf 3 december 2020.

Gebruik in 2016 :

Op een totaal van 1.749 landingen op baan 07L tijdens de werkzaamheden aan baan 01/19, werden 254 landingen 
‘s nachts uitgevoerd in de RNP 07 Links-modus op de volgende data en tijden vanwege een te sterke wind om de 
preferentiële banen 25R/L te gebruiken, d.w.z. :

- 15.08.2016 van 02:29 tot 23:59 uur = 335 landingen waarvan 50 in RNP 07L modus

- 16.08.2016 van 00:00 tot 23:59 uur = 331 landingen waarvan 72 in RNP 07L modus

- 17.08.2016 van 00:00 tot 23:59 uur = 329 landingen waarvan 58 in mode RNP 07L modus

- 18.08.2016 van 00:00 tot 16:55 uur = 193 landingen waarvan 21 in 07L modus

- 27.08.2016 van 00:15 tot 19:06 uur = 218 landingen waarvan 21 in RNP 07L modus

- 30.08.2016 van 16:34 tot 20:30 uur = 88 landingen waarvan 1 in RNP 07L modus

- 30.08.2016 : 23:54 uur = 1 landing in RNP 07L modus

- 31.08.2016 van 00:02 tot 05:59 uur = 29 landingen in RNP 07L modus

- 03.09.2016 : 23:35 uur = 1 landing in RNP 07L modus

- 07.09.2016 van 13:26 tot 20:13 uur = 151 visuele landingen VOR 07L

- 15.09.2016 van 07:26 tot 10:01 uur = 73 visuele landingen VOR 07L
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Vluchtroutes van de 331 landingen op 07L van 16 augustus 2016 (RNP rechte lijn en VOR-naderingscurve)

Gebruik in 2018 :

Alleen de RNP-procedure richting baan 07 Left werd gebruikt tijdens de duur van de werkzaamheden die hebben geleid 
tot de buitenbedrijfstelling van het luchtvaartbaken BUB.

De RNP-procedure richting baan 07 Right, hoewel gepubliceerd, werd niet gebruikt.

In totaal werden 1.151 landingen uitgevoerd in RNP-modus naar baan 07 Left overdag en in de nacht op de volgende 
data :

 – 17.11.2018 van 13:04 tot 21:58 uur = 98 landingen RNP 07L

 – 18.11.2018 van 09:39 tot 23:59 uur = 212 landingen RNP 07L

 – 19.11.2018 van 00:00 tot 23:59 uur = 331 landingen RNP 07L

 – 20.11.2018 van 00:00 tot 23:59 uur = 317 landingen RNP 07L

 – 21.11.2018 van 00:00 tot 01:18 uur = 9 landingen RNP 07L

 – 23.11.2018 van 13:56 tot 16:34 uur = 39 landingen RNP 07L

 – 12.12.2018 van 19:10 tot 23:59 uur = 99 landingen RNP 07L

 – 13.12.2018 van 00:00 tot 08:09 uur = 46 landingen RNP 07L
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Vluchtroutes van de 331 landingen in RNP 07L-modus van 19 november 2018 (RNP rechte lijn)

Landingstraject RNP 07 Left over Schaarbeek en Evere van 17 november 2018
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Vergelijking tussen de vluchtroutes in VOR-modus (curvebenadering) en RNP-modus (continue afdaling) 

6. Overlucht van het koninklijk domein van Laken

Verbod op overvliegen van bepaalde delen van het Koninkrijk

Koninklijk besluit van 11 juni 1954 inzake het overvliegen van bepaalde delen van het Koninkrijk : het is verboden om 
over de delen van het grondgebied van het Koninkrijk te vliegen begrensd door een omtrek van 1.500 meter rond de 
koninklijke kastelen van Laken en Ciergnon (artikel 1). Belgisch Staatsblad van 4 juli 1954, pagina 5.085

Dit besluit ging van kracht op de dag van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad op 4 juli 1954 en is sindsdien nooit 
meer gewijzigd.

De VOR 07 Left-procedure respecteert dit verbod op overvliegen niet, terwijl de rechtlijnige procedure RNP 07 Left het 
Koninklijk domein van Laken vermijdt en dit verbod op overvliegen respecteert. 

Dit besluit is vertaald in de AIP luchtvaarthandleidingen onder de naam EBR01 (Europe Belgium Restricted) : « entry 
prohibited, unless instructed by air traffic control ».
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De vluchtroute van RNP 07 Left landingen vermijdt het overvliegen van het Koninklijk domein van Laken
 

De vluchtroute van 07 VOR Left landingen vliegt over het Koninklijk domein van Laken 
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ENR 5  NAVIGATION WARNINGS
ENR 5.1  PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS – 01 MAR 2018

2   RESTRICTED AREAS

EBR01 - BRUSSELS CITY 

Lateral limits Vertical limits Type of restriction / 
nature of hazard Time of activity

505311N 0042013E - an arc of circle, 
0.8 NM radius, centred on 505311N 
0042130E and traced clockwise to 
505316N 0042247E - an arc of circle, 
2.7 NM radius, centred on 505039N 
0042142E and traced clockwise to 
505311N 0042013E.

UNL
/

GND

Entry prohibited, 
except on ATS routes 
(including FRA) or as 
otherwise instructed 
by ATC.

PERM

Tekst van het verbod op overvliegen van het Koninklijk domein in de AIP’s EBBR

Deze kaart toont de verschillen tussen de RNP-procedure op baan 07 Left en die - tot op heden nog niet gebruikt – op 
baan 07 Right. Tussen Tour en Taxis en het station van Schaarbeek vliegt de procedure RNP 07 Left - voornamelijk – over 
industriële, haven-, spoor- en commerciële gebieden.

 

RNP vluchtroutes op 07 Left (bovenaan) en 07 Right (onderaan)
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ARR 07R/L

DEP CANAL

DEP DELTA

TOTAL

2009 2013 2017

1.264 1.310 2.720

5.344 4.835 7.507

1.131 691 660

7.739 6.836 10.887

2008 2012 2016

4.007 472 4.606

4.787 5.256 7.061

1.402 1.118 710

10.196 6.846 12.377

2010 2014 2018

690 1.528 6.179

5.215 10.526 6.096

1.125 1.699 493

7.030 13.753 12.768

2011 2015

417 3.025

5.616 7.498

1.191 980

7.224 11.503

Overvlucht van het station van Schaarbeek
Dag & nacht

CONCLUSIES
Twee belangrijke beslissingen hebben de overvlucht van het centrum van Schaarbeek verminderd :

• de bochthoogte van de opstijgingen 25R werd gestabiliseerd op 1.700 voet (in plaats van 2.000 voet) met 
als gevolg een oorspronkelijke bocht vaak vanaf Evere-NAVO richting Sint-Lambrechts-Woluwe

• de keuze om de Kanaal-procedure op zaterdag en zondag te gebruiken voor vluchten richting het baken van 
Chièvres (CIV) ter vervanging van de CHABERT-route, waarbij Schaarbeek en het historische centrum van 
Brussel-Stad worden doorkruist

De opstijgprocedure voor 4-motorige vliegtuigen (DELTA) overvliegt Schaarbeek nog steeds, maar wordt steeds 
minder gebruikt.

Anderzijds nemen de landingen naar banen 07 toe. Deze toename kan absoluut niet worden verklaard door 
een politieke beslissing of een overdracht van baan 01 naar baan 07, maar door een combinatie van externe 
factoren :

• lichte klimaatsverandering met sterkere oostelijke/zuidoostelijke wind dan noordelijke wind
• onnauwkeurigheid van instructies over windnormen, daarom is verduidelijking nodig om de methodiek van 

baanverandering bij te houden
• het verdwijnen van de beperkende zin van landingen 07R/L met weinig impact, omdat de luchtverkeersleiding 

zich baseert op de oriëntatie en de windintensiteit om de gebruikte baan te kiezen en niet op het beperkende 
karakter van de zin

Er moet ook worden opgemerkt dat de huidige visuele procedure VOR 07 Left het Royaal domein van Laken 
illegaal overvliegt, en aan de andere kant zou dat conflicten of gebrekkige intercepties kunnen veroorzaken het 
feit dat de finale benadering in VOR 07 Left berekend wordt vanaf een baken gesitueerd aan het einde van baan 
07 Right.

Een naderingsprocedure RNP 07 Left volgens de GNSS-PBN-technologie zou het mogelijk maken niet langer 
over het Royaal domein van Laken te vliegen en initieert rechtlijnige benaderingen met continue afdaling 
(CDA) op een hogere hoogte (3.000 voet) zonder enige finale bocht of doorstart. Banen 01 en 07 moeten de 
uitzondering blijven en banen 25 de regel in het preferentieel baangebruik (P.R.S.).
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Alle auteursrechten zijn vrij, zolang de auteur en de bron altijd vermeld worden 

Waarschuwing
Waarschuwing: deze studie heeft geen wettelijke of beslissingswaarde en is alleen informatief 
met als enig doel de samenvatting van de geluidsoverlast rond de luchthaven Brussel-Nationaal 
samen te vatten.

De feiten en voorstellen die in dit document zijn samengevat, vormen GEEN standpunt of een 
vast oordeel.
Deze studie is gebaseerd op het Koninklijk Besluit van 15 maart 2002 tot oprichting van een 
Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal :

Artikel 9 : de Ombudsdienst houdt actuele documentatie bij met betrekking tot de 
geluidshinder en vliegtuigtrajecten op Brussel-Nationaal.


