
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Terreinreglement Vereniging Amsterdamsche Club voor Zweefvliegen 

TERREINREGLEMENT 

Vereniging Amsterdamsche Club voor Zweefvliegen 

 

 

Artikel 1 Algemeen 

1.1. Dit reglement geldt voor alle gebruikers van het clubgebouw met omliggend gebied en het 

zweefvliegterrein met de verbindingsweg, zoals gearceerd aangegeven op de aangehechte 

plattegrond. Het terrein is uitsluitend toegankelijk voor de leden van de vereniging 

Amsterdamsche Club voor Zweefvliegen, hierna: “ACvZ”, en/of derden die zich daar met 

toestemming van de ACvZ bevinden. 

1.2. Gebruikers worden geacht van de inhoud van dit Terreinreglement op de hoogte te zijn en 

dit strikt na te leven. 

1.3. De toegang tot het terrein is verboden voor onbevoegden en is strafbaar ingevolge artikel 

461 Wetboek van Strafrecht. 

 

Artikel 2 Gebruiksvoorschriften 

2.1. Gebruikers dienen zich te allen tijde te onthouden van het veroorzaken van schade, 

verontreiniging dan wel onveilige situaties. 

2.2. Gebruikers dienen te allen tijde de borden “Pas op zweefvliegtuigen/levensgevaarlijk” of 

woorden van gelijke strekking in acht te nemen. Het is Gebruikers strikt verboden om zich 

in strijd met deze borden onbevoegd te begeven op gronden waarop deze borden van 

toepassing zijn. 

2.3. Ieder gebruik is beperkt tot de uitoefening van de niet-commerciële zweefvliegsport en 

daaraan ondergeschikte activiteiten. 

2.4. Voorts zijn Gebruikers verplicht om zich te gedragen overeenkomstig toepasselijke wet- en 

regelgeving, waaronder: 

- bestaande en toekomstige wettelijke voorschriften, waaronder de Flora en Faunawet; 

- de Luchthavenregeling Zweefvliegveld Soesterberg, zoals op 12 november 2012 

vastgesteld door provinciale staten van de provincie Utrecht; 

- het bestemmingsplan “Vliegbasis Soesterberg”, zoals vastgesteld op 21 juni 2012 door 

de gemeenteraad van Soest; 

- het “Inrichtings- en beheerplan voormalige Vliegbasis Soesterberg”, zoals vastgesteld 

op 7 juli 2011 (of de opvolger daarvan), waaronder: bijlage 5 “Randvoorwaarden 

veiligheid en ecologie Zweefvliegclub”; 

- de aanwijzingen van ACvZ en/of Eigenaar met betrekking tot onder meer het beheer, 

onderhoud, aanzien, geluidsniveau, orde, brandveiligheid en parkeergedrag. 

2.5. Verplaatsing van auto’s en andere voertuigen van en naar de start- en landingsbaan 

geschiedt via vaste routes zoals aangegeven op de aangehechte plattegrond. Passeren via 

naastliggende graslanden is daarbij niet toegestaan. 

2.6. Gebruikers mogen voertuigen en materiaal uitsluitend parkeren op (1) de parkeerplaatsen 

bij het nieuwe clubgebouw dan wel (2) de start- en landingsbaan conform het bepaalde in 

voornoemd “Inrichtings- en beheerplan voormalige Vliegbasis Soesterberg”, inhoudende 

dat er maximaal 25 geparkeerde auto’s met eventuele aanhangers mogen staan bij de 

start- en landingsvlakken. Deze moeten neergezet worden in de zone die daarvoor op de 

plattegrond is aangegeven.  

2.7. De Lierwagen volgt een vaste route en wordt binnen een vast vlak geparkeerd zoals 

aangegeven op de plattegrond. De trekker die de lierkabel legt, maakt gebruik van de route 

van de lierwagen. 
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Artikel 3 Verbodsbepalingen 

Het is Gebruikers verboden: 

a. hinder of overlast te veroorzaken en/of inbreuk te maken op de bijzondere flora en fauna 

van het zweefvliegterrein dan wel de directe omgeving daarvan; 

b. het zweefvliegterrein uit te breiden, aan te passen en/of te wijzigen, met inbegrip van 

wegen, terreinverhardingen en overige werken; 

c. publieksevenementen te organiseren; 

d. open vuur te maken of te hebben, met uitzondering van een besloten barbecue; 

e. (afval-) stoffen te lozen in de bodem dan wel te verbranden of te begraven; 

f. versterkt geluid ten gehore te brengen; 

tenzij ACvZ en de eigenaar van het zweefvliegterrein daarvoor expliciet schriftelijk toestemming 

hebben verleend, aan welke toestemming voorwaarden verbonden kunnen worden. 

 

Aldus vastgesteld door de provincie Utrecht op ……………………………………………. 2016. 

 

 

 

Bijlage: 

Plattegrond voor het gebruik van het zweefvliegterrein.  

 

  


