
 

 
                                                                                                      
 

 
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UITNODIGING 
 

De Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen organiseert ook dit jaar weer een avond over 
uw leefomgeving! 

 

DONDERDAG 4 OKTOBER 2018  –  20.00 UUR 
‘HET LOKAAL’ – HEICOP 24c – KOCKENGEN  

(gratis toegang – zaal open met koffie/thee vanaf 19.30 uur) 
 

“VOGELS ZONDER VEREN BOVEN KOCKENGEN” 
 

Lezing over de afhandeling van het luchtverkeer door 
 

Franklin van der Staaij 
voormalig gezagvoerder Transavia, navigatie-expert en flight simulator instructeur 

 

en 
 

Sip Koopmans 
voormalig verkeersleider / lid van de Raad van Bestuur van Luchtverkeersleiding Nederland 

 
 

Vorig jaar schreven we in onze uitnodiging dat weidevogels niet weg zijn te denken uit het 
Nederlandse landschap, zeker ook niet uit de omgeving van Kockengen, maar dat de aantallen 
afnemen. Voor wat betreft het luchtverkeer geldt echter dat het steeds minder weg te denken is en 
dat het aantal vliegtuigen juist toeneemt, ook boven Kockengen en omgeving. Nationaal en 
regionaal staat de groei van het luchtverkeer in de belangstelling. Niet in het minst door de hinder 
die door vliegtuigen wordt veroorzaakt, vooral op het gebied van geluid. Bij bewoners leven veel 
vragen over wat er zich boven hun hoofden afspeelt en hoe dat allemaal is geregeld. 
 
De presentatoren 
 
Franklin van der Staaij was gezagvoerder Boeing 737 bij Transavia. Daarnaast is hij een expert op 
het gebied van luchtvaartnavigatie. Franklin geeft ook instructie op een Boeing 737 vluchtsimulator. 
Sip Koopmans was luchtverkeersleider bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), bekleedde 
diverse staffuncties en was lid van de Raad van Bestuur van LVNL.  Daarna heeft hij voor enkele 
organisaties advieswerk op luchtvaartgebied verricht.  
Franklin en Sip geven uitleg en adviezen aan instanties en individuele personen op het gebied van 
de afhandeling van het luchtverkeer en de verbetering daarvan. 
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De lezing 
 
In de lezing van 4 oktober komen onder meer de volgende zaken aan de orde: 
 

• Hoe druk is het: wereld, Europa en Nederland 

• Groote en groei van Schiphol en het totale luchtverkeer 

• Indeling van het Nederlandse luchtruim en baangebruik Schiphol 

• Aankomende en vertrekkende vliegtuigen, nachtroutes 

• Luchtverkeersleiding: wat is dat, wie doen dat, waar en hoe en welke regels gelden er? 

• We volgen een vlucht naar Schiphol 

• Praktijkbeelden dag en nacht 

• Welk luchtverkeer vliegt er met name op geringe hoogte boven Kockengen? 

• Milieuaspecten, milieuregels en klachten 

• Toekomstige ontwikkelingen 
 
Aansluitend is er gelegenheid om vragen te stellen. 
 
 
Aanmelding 
 
De toegang tot de lezing is net als voorgaande jaren gratis (en voor aanvang is er ook nog gratis 
koffie of thee!). 
 
Wilt u aanwezig zijn? Aanmelden kan eenvoudig door: 

• een mail te sturen naar info@veenweidegebied.nl, of 

• een sms te zenden of te bellen naar onze voorzitter Sip Koopmans (06-22 992 181) 
 
 

 

Wilt ook u bijdragen aan het werk van onze stichting? 
 
Aan veel van de activiteiten van de Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen zijn kosten 
verbonden, bijvoorbeeld de kosten van beroepsprocedures, voorlichtingsactiviteiten, dorpsavonden als 
die op 4 oktober en ook nieuwsbrieven als deze.  
 
Voor een belangrijk deel van deze kosten zijn wij afhankelijk van donaties van sympathisanten die 
onze doelstellingen steunen.  
Hoe meer u geeft, hoe meer wij voor u kunnen doen. Daarom nodigen wij u van harte uit een bijdrage 
over te maken naar onze bankrekening NL49 RABO 0365 5622 97 óf op 4 oktober te deponeren in de 
doos die wij voor u klaarzetten! 
 
Omdat de Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen de ANBI-status heeft, is uw bijdrage een 
geldige aftrekpost voor de inkomstenbelasting. De financiën van de Stichting zijn voor iedereen in te 
zien op de ANBI-pagina van onze website www.veenweidegebied.nl.  
 
 
 

 
 

 


