
Laagvliegoefengebied Krimpenerwaard / deelgebied Kadijk

Geachte dame, heer,
Naar aanleiding van het neerstorten van een Cessna-sportvliegtuig bij Bergambacht in de 
Krimpenerwaard op 22 mei 2018 en het lopende onderzoek naar dit ongeval door de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid, wil ik u informeren over mijn acties als bezorgde burger over het laagvliegen in dit 
gebied gedurende de winterperiode 2016-2017.
In het AD/Gouda van 20 juni 2018 las ik bij toeval een artikel waarin wordt vermeld dat de Gemeente 
Krimpenerwaard slechts één klacht heeft ontvangen over laagvliegen in dit gebied. De klacht, die door 
de gemeente is doorgestuurd naar de provincie Zuid Holland, dateert van 20 november 2016. En dat kan 
kloppen, want ik heb nagekeken dat op die datum door mij een klacht is ingediend.
Nu heeft het neerstorten van het sportvliegtuigje voor zover mij bekend niet direct van doen met mijn 
klacht uit 2016. Maar omdat het over exact hetzelfde gebied gaat en ik toen verschillende instanties heb 
geïnformeerd en gewaarschuwd voor een verhoogd veiligheidsrisico voor een ongeval vanwege de 
aanwezigheid van grote aantallen vogels, leek het mij alsnog zinvol om mijn meldingen en de reactie 
daarop van de betrokken bevoegde instanties, onder uw aandacht te brengen. 
Ik ben nog steeds van mening dat laagvliegen in de Krimpenerwaard, met name in gebieden waar
‘s winters veel vogels overwinteren zoals bij Kadijk, uit oogpunt van luchtveiligheid onverantwoord is. De 
status van laagvliegoefengebied voor dit gebied zou mijns inziens opnieuw zorgvuldig beoordeeld en 
afgewogen moeten worden.

Laagvliegoefengebied Krimpenerwaard
De Krimpenerwaard, waarbinnen het gebied Kadijk valt, is op grond van de luchtvaartwet aangewezen 
als laagvlieggebied om o.a. noodlandingsprocedures te oefenen. Het is echter ook aangewezen als 
stiltegebied (provincie Zuid Holland) en deels ook als natuurkerngebied voor weidevogels (Provincie Zuid
Holland / Zuid-Hollands Landschap). 
Vanaf het najaar 2016 tot begin 2017 bezocht ik 1 maal per week het open weidegebied Kadijk bij 
Bergambacht in de Krimpenerwaard. Dit weidegebied ten westen van de kernen Stolwijk en Bergam-
bacht wordt aan de noordzijde begrensd door de agrarische boerderijlinten Benedenheul en Koolwijk en 
aan de zuidzijde door het korte lint Kadijk en het agrarische bouwlint Zuidbroek-Benedenberg. Midden 
door dit gebied loopt een 3 km lange rechte watergang oost-west, de z.g. Ringsloot (zie situatie op 
onderstaand kaartje, illustratie 1).
Het weidegebied Kadijk wordt vanwege de relatieve rust en openheid gedurende het winterseizoen 
gebruikt als overwinteringsgebied door duizenden vogels uit noordelijker streken. Hier kunnen zij rusten,
eten en slapen, op krachten komen na de najaarstrek en weer opvetten voor de voorjaarstrek terug naar 
het noorden. Het gaat vooral om kieviten, wulpen, smienten, verschillende soorten ganzen, 
knobbelzwanen en de bijzondere (wilde) kleine zwanen uit Noord Rusland (zie foto’s van deze vogels in 
het laagvlieggebied Kadijk, illustratie 2). Ik ga daar vooral naar toe om deze kleine zwanen te tellen, te 
fotograferen en vogels met hals- of pootringen te zoeken om die af te lezen. Deze waarnemingen 
worden doorgegeven. 
Tijdens m’n eerste bezoek op 18 november 2016 constateerde ik dat er een sportvliegtuigje zeer laag 
over het gebied vloog. Aan de hand van foto’s was het mogelijk om de eigenaar, de herkomst en de 
vliegroute (via flight tracker) van het toestel te traceren. Het bleek te gaan om een sportvliegtuigje van 
de Vliegclub Rotterdam, gestationeerd op Zestienhoven. Nadien bleek dat er meer vliegclubs vanaf 
Zestienhoven naar de Krimpenerwaard vliegen voor laagvliegoefeningen. 
Ik heb daarna in de loop van het winterseizoen vaker foto’s gemaakt van duizenden vogels die verontrust
door het laagvliegen de lucht ingingen, waaronder ook grote vogels zoals ganzen. Gelukkig bleven de 
knobbelzwanen en (wilde) kleine wilde zwanen meestal zitten, maar deze vliegen in die periode daar wel
in kleine groepjes rond naar andere percelen, omliggende graslanden of de Lek om te rusten, te eten of 
te overnachten. Gedurende de dag zijn er dan altijd wel vogels in de lucht. 
De sportvliegtuigjes blijken daar vrijwel dagelijks te komen vanaf Zestienhoven, waarbij ze hoog 



aanvliegen (300 m of meer) om dan o.a. bij Kadijk een (nood-)landing simuleren waarbij ze dalen tot ca. 
30 m. Het is mij opgevallen dat ze zich hierbij vaak richten op de lange rechte Ringsloot (de 3 km lange 
oost-west watergang midden in het gebied), waarschijnlijk omdat deze vanuit de lucht goed herkenbaar 
is en gelijkenis vertoont met een landingsbaan (zie onderstaand foto' en vliegroute sportvliegtuigje via 
flight tracker, illustratie 3). 

Natuurverstoring en luchtveiligheid
De laagvliegoefeningen verjagen en verstoren niet alleen beschermde vogels, maar leken mij vanuit 
luchtveiligheid ook zeer ondoordacht en risicovol met het oog op het grote gevaar voor vogelaan-
varingen. En dan vooral in de winterperiode als daar veel vogels zijn, waaronder ook grote vogels als 
ganzen en zwanen die niet zo behendig zijn in het verleggen van hun koers.
Het is bekend dat op de luchthavens Zestienhoven en Schiphol een zeer actief beleid wordt gevoerd om 
vogels te verjagen. Zodra daar vogels worden gesignaleerd gaan alle alarmbellen af en worden deze met 
behulp van roofvogels en/of geluid en lichtkogels verjaagd (er worden nu ook proeven gedaan met 
laserstralen). Hierbij gaat het natuurlijk om specifiek voor de luchtvaart ingerichte terreinen met 
passagierstoestellen en druk luchtvaartverkeer, maar het geeft wel aan dat men daar zeer alert is op het 
voorkomen van vogelaanvaringen. Dat wordt niet aan de vliegers overgelaten.
In het laagvlieggebied Krimpenerwaard/Kadijk let geen enkele instantie (op natuurwaarnemers na) op de
aanwezigheid van vogels. Uit de reacties van de bevoegde instanties (zie hierna) blijkt dat dit wordt 
beschouwd als een verantwoordelijkheid van de vliegers. Zij dienen op grond van visuele waarneming 
vanuit de lucht te beoordelen of een laagvliegoefening wel of niet veilig kan plaatsvinden. 
Op grond van mijn waarnemingen van opvliegende vogels en grote aantallen zittende witte zwanen in 
het gebied tijdens laagvliegoefeningen, vraag ik mij af of deze beoordeling wel (goed) gebeurd, dan wel 
überhaupt mogelijk is vanuit de lucht. Het gaat hier meestal om oefenvluchten onder leiding van een 
vlieginstructeur met een leerling-vlieger, die vooral gefocust zullen zijn op de techniek van de vlucht en 
niet zozeer met het zoeken naar vogels. Mogelijk ontbreekt ook de kennis van (het gedrag van ) vogels.
Z  i  e voorbeelden van verstoring van grote aantallen vogels door laagvliegende sportvliegtuigjes bij Kadijk,
illustratie 4. 

Melding van laagvliegoefeningen
De constatering dat het gebied Kadijk tijdens de winterperiode werd/wordt gebruikt voor laagvlieg- 
en/of noodlandingsoefeningen door sportvliegtuigjes was voor mij aanleiding om dit onder de aandacht 
te brengen van enkele natuur- en milieuorganisaties, de vliegclub Rotterdam en de bevoegde instanties. 
Hieronder gaat een samenvattend overzicht van mijn meldingen met de reacties van de aangeschreven 
instanties. 
Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)
> 20 nov. 2016: Melding laagvliegen, verstoring en veiligheidsrisico gestuurd aan DCMR;
> 20 nov. 2016: DCMR: Melding ontvangen en geregistreerd door Backoffice Luchtvaart;
>> Van DCMR daarna geen terugkoppeling meer ontvangen van vervolg of actie.
Gemeente Krimpenerwaard
> 20 nov. 2016: Melding gestuurd aan Gemeente Krimpenerwaard over laagvliegen, verstoring en 
veiligheidsrisico bij Kadijk;
> 20 nov. 2016: Gem. Krimpenerwaard: Melding ontvangen, reactie volgt;
> 22 nov. 2016: Gem. Krimpenerwaard: Laagvlieggebied is Provinciale aangelegenheid (hoger bestuur), 
wordt daarom doorgezonden aan provincie (loket vergunningen/luchtvaart/tijdelijk).
Provincie Zuid Holland
> 21 nov. 2018: Melding gestuurd aan provincie over laagvliegen, verstoring en veiligheidsrisico bij 
Kadijk;
> 21 nov. 2018: Provincie: Doorverwijzing melding Gemeente Krimpenerwaard ontvangen en 
geregistreerd; reactie uiterlijk 5 dec. 2016;
> 25 nov. 2016: Aanvullende melding gestuurd aan provincie i.v.m. aagvliegoefening op 24 nov. 2016;



> 05 dec. 2016: Provincie: Is op de hoogte dat in de Krimpenerwaard een oefengebied voor 
noodlandingen is gelegen, waar vliegers en piloten in opleiding een noodlanding simuleren waarbij ze tot
ongeveer 30 meter boven maaiveld mogen dalen. Provincie heeft echter geen bevoegdheden over dit 
oefengebied. Inspectie voor Leefomgeving en Transport, de Luchtverkeersleiding en het ministerie van 
Defensie zijn samen verantwoordelijk voor de laagvlieggebieden in Nederland.
Als bijlage stuur de provincie een pdf kaartje mee met de laagvlieggebieden in Nederland conform de 
officiële luchtvaartkaart.
Vliegclub Rotterdam (VHC) / Zestienhoven
> 23 nov. 2016: Melding gestuurd aan Vliegclub Rotterdam over laagvliegen, verstoring en veiligheids-
risico bij Kadijk;
> 27 nov. 2016: VHC: Melding is ontvangen en wordt onderzocht door Head of Training;
> 29 nov. 2016: Aanvullende melding gestuurd aan VHC over aantallen vogels op die dag (waaronder 100
kleine zwanen en 200 knobbelzwanen);
> 22 dec. 2016: Aanvullende melding gestuurd aan VHC over aantallen vogels en verstoring hiervan door 
een sportvliegtuigje (met foto’s van toestel) en de vraag waar een reactie blijft;
> 28 dec. 2016: VHC / Head of Training vliegclub: Situatie laagvlieggebied bekend, ook bij instructeurs; 
voor aanvang van oefening wordt gekeken of locatie geschikt is (obstakels, bebouwing, verkeer en 
fauna). Als na aanvang van oefening wordt geconstateerd dat er toch vogels aanwezig zijn, wordt 
oefening afgebroken en indien noodzakelijk op een andere locatie binnen het laagvlieggebied 
uitgevoerd. Instructeurs geven aan dat er geen verstoringen is gezien. Verhoogde kans op aanwezigheid 
van vogels wordt tijdens instructeursvergaderingen besproken. Beloofd wordt om dit te blijven doen. 
Mijn meldingen over aanwezigheid en aantallen vogels zullen integraal worden verspreid onder de 
instructeurs; 
> 28 dec. 2016: Melding verstuurd op reactie VHC: Verstoring van grote aantallen vogels vanaf de grond 
wel degelijk (met fotobewijs) geconstateerd. Vluchten werden niet afgebroken, dit terwijl vele zwanen in
het gebied als duidelijke witten stippen in het groene gras vanuit de lucht te zien moeten zijn geweest. 
Wederom gewezen op het nemen van een onverantwoordelijk groot veiligheidsrisico voor vliegers en 
omwonenden. Voorgesteld om in winterperiode oefeningen te beperken en in samenspraak met de 
Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard en andere betrokkenen te zoeken naar alternatieve 
gebieden in de Krimpenerwaard voor laagvliegoefeningen; 
> 08 jan. 2017: Aanvullende melding gestuurd aan VHC over aantallen vogels, waaronder 350 zeldzame 
kleine zwanen en duizenden smienten (met foto’s) in de Ringsloot (de ‘oefen-landingsstrip’ voor de 
sportvliegtuigjes); 
> 17 jan. 2017: Melding gestuurd aan VHC over aantallen vogels, met name van 486 zeldzame kleine 
zwanen (bleek een record te zijn voor de Krimpenerwaard). 
> 28 april 2017: Melding gestuurd aan VHC met een evaluatie/terugblik op de situatie van de kleine 
zwanen in het gebied Kadijk en van de trekroutes van deze vogels van en naar Noord Rusland; 
> 30 april 2017: VHC / Head of Training vliegclub: Evaluatie wordt onder dankzegging integraal 
doorgestuurd naar de instructeurs. 
Inspectie Leefomgeving en Transport
> 25 nov. 2016: Melding gestuurd aan Inspectie over laagvliegen, verstoring en veiligheidsrisico bij 
Kadijk; 
> 25 nov. 2016: Inspectie: Melding ontvangen, binnen 5 dagen bericht over afhandeling;
> 25 dec. 2016: Melding gestuurd aan Inspectie met vraag waar reactie blijft; 
> 02 jan. 2017: Inspectie: Niet stilgezeten, maar melding en vraag uitgezet bij Head of Training van 
Vliegclub Rotterdam; nog geen reactie ontvangen, verzoek wordt herhaald;
> 03 jan. 2017: Inspecteur Luchtvaart: Reactie ontvangen van Head of Training Vliegclub Rotterdam (dit 
blijkt dezelfde reactie te zijn als eerder door mij ontvangen van de VHC op 28 dec. 2016, zie hiervoor); 
situatie intern besproken binnen Inspectie Leefomgeving en Transport; er is geen aanleiding een NOTAM 
(=Notice to Airmen) o.i.d. uit te geven voor dit gebied; 
Zoals op meer plaatsen in Nederland zijn de vliegers zelf verantwoordelijk voor de vluchtuitvoering; 



> 03 jan. 2017: Reactie gestuurd aan Inspecteur Luchtvaart: Reactie Inspecteur onbegrijpelijk gelet op 
verhoogd risico voor vogelaanvaringen in het betreffende gebied Kadijk gedurende de winterperiode. Als
bewijs foto’s meegestuurd van een laagvliegend sportvliegtuig omringd door 3000 opvliegende vogels; 
> 9 jan. 2017: Inspecteur Luchtvaart: Laagvlieggebieden die er nu zijn binnen Nederland zijn destijds in 
goed overleg met de diverse betrokken partijen vastgesteld. Het is niet zo eenvoudig alternatieven te 
zoeken en vast te stellen en er is op dit moment ook geen aanleiding toe. Zoals eerder gemeld ligt 
verantwoordelijkheid bij vliegers en opleidingsinstanties (scholen). Zij moeten bij het plannen van 
vluchten hiermee rekening houden.

Nederlandse Vogelbescherming
> 25 dec. 2016: Na een telefoongesprek op 21 dec. 2016, melding gestuurd aan Vogelbescherming met 
informatie en verzoek om steun/actie voor situatie Kadijk;
> 30 dec. 2016: Vogelbescherming: Dank voor informatie en betrokkenheid; bericht wordt doorgestuurd 
naar betreffende collega’s. Zij zullen kijken welke actie kan volgen;
> 02 feb. 2017: Melding gestuurd aan Vogelbescherming met vraag over voortgang;
> 07 feb. 2017: Vogelbescherming: Kunnen helaas geen stappen ondernemen vanwege tekort aan 
capaciteit; vraag wordt voorgelegd aan jurist voor advies;
> 08 feb. 2017: Vogelbescherming: Geeft een overzicht van juridisch/wettelijke mogelijkheden ingeval 
van verstoring van kwetsbare soorten vogels en/of overtreding van de wet indien het overwinterings- 
en/of rustgebieden betreft met grotere aantallen van een kwetsbare soort (zoals Kleine zwaan). 
Zuid-Hollands Landschap
> 11 dec. 2016: Melding gestuurd met waarnemingen en aantallen overwinterende vogels in gebied 
Kadijk, met aansluitend vragen omtrent eigendom ZH Landschap in dit gebied en of het bekend is dat dit 
wordt gebruikt als laagvliegoefengebied;
> 11 jan. 2016: Geïnformeerd (telefonisch) bij ZH Landschap naar stand van zaken;
> 02 feb. 2017: Zuid-Hollands Landschap (ZHL): Melding helaas niet goed geregistreerd, waardoor eerder
geen reactie. Bekend dat de zone Kadijk is aangewezen als ‘laagvlieggebied’. Een overzichtskaartje van 
eigendom van het ZHL in het gebied wordt als bijlage meegestuurd. In verleden is geprobeerd 
laagvliegen te laten beëindigen, maar is helaas niet gelukt. Door bezuinigingen op natuurbeheer heeft 
organisatie ZHL geen ‘belangenbehartiger’ meer. De Natuur- en milieufederatie Zuid-Holland doet dit nu 
mede namens het ZHL; zal nog een keer bij hen onder de aandacht worden gebracht;
>> Daarna niets meer vernomen.



Illustraties

1. Situatie gebied Kadijk met Ringsloot 
geel = open weidegebied, overwinteringsgebied vogels, tevens laagvliegoefengebied
blauw = watergang Ringsloot

2. Kleine zwanen in laagvlieggebied Kadijk
> Rustende Kleine Zwanen uit Noord Rusland met (grijzige) jongen, daarachter kolganzen en op de 
achtergrond de kerktoren van Stolwijk (dec. 2016)



> Vliegende Kleine Zwanen bij Kadijk 

 



3. Laagvliegoefeningen
> sportvliegtuig tijdens (nood)landingsprocedure boven Kadijk (18 nov. 2016)

> sportvliegtuig tijdens (nood)landingsprocedure boven Ringsloot met de vliegroute volgens flight 
tracker boven gebied Kadijk en Ringsloot (maart 2017)



> sportvliegtuig tijdens (nood)landingsprocedure boven Kadijk (20 dec. 2016)

4. Verstoring van grote aantallen vogels door laagvliegende sportvliegtuigjes bij Kadijk
> 20 dec 2016: knobbelzwanen en (wilde) kleine zwanen op de grond; duizenden opvliegende water- en 
weidevogels (vooral smient)



> 20 dec 2016: knobbelzwanen en (wilde) kleine zwanen op de grond; duizenden opvliegende water- en 
weidevogels (vooral smient)

> 20 dec 2016: 160 (wilde) kleine zwanen op de grond, duizenden in paniek opvliegende ganzen (vooral 
kolgans)

 


