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1. Algemene beschrijving 
 

 Ligging 

 

Het vliegveld MOORSELE - ICAO code EBMO - is gesitueerd in de regio KORTRIJK-

ROESELARE, 4 Km NOORDWEST van het Vliegveld WEVELGEM-EBKT (zie Figuur 1).  

Het domein, met inbegrip van alle gebouwen, is eigendom van Defensie en behoort aldus tot 

het domein van de Staat. De Militaire Overheid laat buiten de periodes van  militair gebruik 

ook specifieke en welbepaalde burgeractiviteiten toe via concessies ter precaire titel. 

 

 Classificatie van het luchtvaartterrein 

 

Het vliegveld is een luchtvaartterrein van de KLASSE II met een referentiecode 1 en 

beschikt over een niet-verharde startbaan van 670 meter lengte. De baan heeft een breedte 

van 30 meter, en laat een gebruik toe door ULM toestellen, vliegtuigen en helikopters met 

een maximaal startgewicht tot 4.200 Kg. In specifieke gevallen kan een toestemming 

verleend worden voor toestellen tot 5.700Kg.  

 

 Algemene toegangspolitiek 

 

Toegang tot het vliegveld kan alleen mits voorafgaande toestemming van de militaire 

overheid of zijn vertegenwoordiger, en mits het beschikken over een geldig lidmaatschap van 

één van de concessionarissen. Occasionele bezoekers zijn toegestaan, maar enkel mits ze 

vergezeld zijn van een persoon met geldig toegangsbewijs. Voor het publiek / bezoekers  is 

de toegang strikt beperkt tot de clublokalen, de nevenliggende terrassen en de parkings voor 

voertuigen. In GEEN GEVAL mogen zij het luchtvaartterrein betreden of zich toegang 

verstrekken tot loodsen of de andere kavels. 

 

Tijdens de periodes van militair gebruik is de toegang tot het militair domein verboden. 

 

 Toegang voor niet permanent gestationeerde luchtvaarttuigen (PPR) 

 

De vereiste PPR toestemming tot landing kan bekomen worden door voorafgaande 

telefonische aanvraag bij de verantwoordelijke terreinuitbater of de dienstdoende 

vliegveldoverste, of via een oproep op de lokale frequentie uiterlijk 10 min voor de 

voorziene aankomsttijd.  

 

Tijdens militaire activiteiten is het vliegveld verboden voor alle burgerluchtvaarttuigen, 

behalve lokaal gestationeerde toestellen die per activiteit voorafgaand toestemming 

bekwamen van de lokale militaire commandant. 
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2. Gebruiksvoorschriften 

 
 Gebruik van de Runway 

 

De 30 meter brede niet-verharde baan heeft een effectieve lengte van  670 meter tussen de 

twee baandrempels en is beperkt tot een MTOW van 4 Ton, mits specifieke toestemming 

occasioneel tot 5,7 Ton. Bij een te drassige toestand van de ondergrond ter hoogte van de 

baandrempel RWY 22, zal de baandrempel verplaatst worden met 120 meter. Een NOTAM 

zal hierop door hem gepubliceerd worden en het vliegverkeer is beperkt tot lokaal 

gestationeerde vliegtuigen. 

 

Het onbruikbare deel van de baan is dan gemarkeerd met een groot kruis met benen van 06 

meter lengte en 50 centimeter breedte. 

 

Het gebruik van het vliegveld door een luchtvaarttuig is slechts toegestaan indien uit het 

vlieghandboek blijkt dat de benodigde opstijgafstand, rekening houdend met de staat van de 

baan, de temperatuur en de wind, niet groter is dan de beschikbare lengte van de runway. 

  

 Gebruik Taxiways  

 

De taxiways van 18 meter breedte (ook rolbanen genoemd) dienen verplicht gebruikt te 

worden voor alle grondbewegingen van luchtvaarttuigen.  

 

In geen geval mogen luchtvaarttuigen zich over het luchtvaartterrein bewegen buiten de 

voorziene taxiways. De verplaatsingen met luchtvaarttuigen dienen aan een aangepaste 

snelheid te gebeuren. 

Tijdens de periodes met paradrop dient  

• De motor(en) stilgelegd te worden tijdens daling van valschermen; 

• uiterste behoedzaamheid aan de dag gelegd te worden bij gebruik van de 

verbindingstaxiways naar wandelende parachtisten toe.  

 

 Luchtbewegingcircuit 

 

2.3.1. Algemene beschrijving  

 

Het vliegveld omvat een Airfield Traffic Zone (ATZ) met een radius van 1,5NM vanaf het 

centrumpunt van de runway, rakend aan de RMZ van EBKT en begrenst op 1.500Ft MSL. 

Dit luchtruim is klasse G evenals deze erboven tot 4.500Ft AMSL. Boven de 4.500 Ft AMSL 

is het luchtruim klasse C, gecontroleerd door BELGA RADAR tijdens de militaire 

openingsuren of gecontroleerd door BRUSSELS ACC SECTOR WEST  buiten de militaire 

openingsuren. Buiten de militaire uren kan het luchtruim bij publicatie geopend worden als 

Low Flying Areas GOLF als luchtruim klasse G. 

 

Het luchtbewegingcircuit bevindt zich aan de noordzijde van het vliegveld met voor RWY 04 

een standaard (links) circuit en bij gebruik van de RWY 22 een niet-standaard (rechts) circuit. 

Dit laatste geval wordt aangeduid in het seingebied door de geopende (rechter)pijl. Voor 

eenmotorige luchtvaarttuigen geldt een standaard circuithoogte 1000Ft MSL, meermotorige 
toestellen behouden een hoogte van 1200Ft MSL tot het inzetten van de baseleg. 
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2.3.2. Vliegveld minima 

 

Horizontale zichtbaarheid  :      5 Km zicht, behalve voor vluchten binnen het circuit: 

                1.500 m voor vliegtuigen 

     3.000 m voor ULM en DPM                                                            

Wolkendek   :    Minimum 1200Ft AGL    

 

 Algemene Situatie Luchtbewegingscircuit 

 

EBMO  ATZ heeft twee entry en exit points,  TURBI in het Noorden en DADDI 

(DADIZELE) in het Westen. Deze twee gemakkelijk identificeerbere RP’s laten toe op een 

gecoordineerde manier vliegverkeer te scheiden van dit van EBKT en van de eventuele 

paradropactiviteiten. 

 

• TURBI    50°53'43.72"N   003°10'35.61"E  (dubbele windturbine op parking A17) 

• DADDI   50°51'21.74"N   003° 5'22.97"E (bocht in de baan Dadizele-Moorslede) 

 

 

 
Situatieschets 

 

 

Deze entry-exit punten laten toe het toekomend vliegverkeer effectief te scheiden van het 

vertrekkend en toekomend verkeer van EBKT en wachtzones (holding) te creëren tijdens de 

periodes van paradrop 
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 Procedures met betrekking tot het luchtbewegingscircuit 

 

De aanbevolen integratieprocedure van het circuit is in functie van de para activiteit :   

 

• Gedurende de periodes van parachutageactiviteiten : 

 

Aankomende toestellen dienen de ATZ te vervoegen via één van beide meldingspunten 

TURBI of DADDI. Eens alle valschermen aan de grond, kan het luchtbewegingcircuit 

vervoegd in het midden van de downwind; 

 

Vanaf de melding van het paradrop toestel ‘TWO minutes before the drop’ moet door 

aankomende toestellen en door toestellen die in het circuit opereren een tijdelijk wachtcircuit 

uitgevoerd worden, naar keuze bij DADDI of TURBI, en dit tot ALLE valschermspringers 

geland zijn. 

Het overvliegen van het vliegveld is tijdens de periodes van para activiteit uit oogpunt van 

veiligheid t.o.v. de parachutisten verboden. 

 

• Buiten de periodes van parachutageaktiviteiten : 

 

Na het uitvoeren van de bovenvermelde integratieprocedure, het vliegveld overvliegen op 

1.500 Ft MSL ter controle van het seingebied, om vervolgens rechtstreeks het midden van de 

downwind te vervoegen. 

 

 Specifieke integratieprocedure voor landende paradrop toestellen 

 

Dalende paradroptoestellen positioneren zichzelf in een ‘high downwind’ en vervoegen het 

circuit hoogte op het einde van de downwind, of uitzonderlijk rechtstreeks in base. Het toestel 

voert zijn short-finals en landing uit in functie van de positionering van de dalende koepels 

(na landing van de ervaren springers en voor de landing van leerlingen en Tandems) met two-

way radioverbinding met de leidende sprongverantwoordelijke (centrumleider). 

Het paradrop toestel kan terug opstijgen eens alle koepels van de vorige drop geland zijn. 

 

Bijzondere aandacht zal toegepast worden bij het behouden van een veiligheidsafstand tot 

valschermspringers, zowel in vlucht als tijdens de taxi. 

 

 Helikopteroperaties 

 

Helikopteraktiviteiten zijn beperkt tot lokaal gestationeerde helikopters. Helikopters dienen 

eenzelfde taxi en vliegprocedures toe te passen als de vliegtuigen.  

 

  Andere operaties 

 

Operaties met andere luchtvaarttuigen zoals parafans, stijgparachutes, kays of 

zweefvliegtuigen op het luchtvaartterrein en/of luchtbewegingscircuit zijn strikt verboden. 
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 Gebruik van radio 

 

2.9.1. Algemeenheden 

 

De radioverbindingen op het luchtvaartterrein en binnen de ATZ MOORSELE omvatten: 

 

• Grond-Lucht verbindingen tussen de vliegveldoverste (MOORSELE RADIO) en 

luchtvaarttuigen vertrekkende op of naderend naar het luchtvaartterrein; 

• Grond-Lucht verbindingen tussen de paracontrolepost (MANIFEST) en de 

paradroptoestellen;  

• Auto-info verbindingen tussen twee of meerdere luchtvaarttuigen in of in de nabijheid 

van de ATZ MOORSELE. 

 

2.9.2. Auto-Info 

 

Gezien er op het vliegveld EBMO GEEN luchtvaartcontrole plaatsgrijpt, zijn de gerealiseerde 

verbindingen volledig van het informatieve type.  

 

Bij het naderen van de referentiepunten DADDI of TURBI wordt verwacht dat de 

luchtvaarttuigen hun positie en intenties bekend maken op de lokale VHF-frequentie 

120.50MHz. Dit geldt eveneens voor alle bewegingen in het circuit en op de grond. 

De paradroptoestellen zullen op deze frequentie tijdens de para activiteiten de meldingen 

“TWO minutes before drop” en “ dropping”  uitvoeren ter verwittiging van het ander lokaal 

luchtverkeer. 

 

2.9.3. Vliegtuigen zonder radio 

 

Gezien de relatief hoge intensiteit van het luchtverkeer in combinatie met het 

sportvalschermspringen worden luchtvaarttuigen zonder radio (NORDO a/c) uit oogpunt van 

vliegveiligheid verboden binnen de ATZ.  

 

 Parking van vliegtuigen 

 

2.10.1. Algemeenheden 

 

Het parkeren van luchtvaarttuigen is verboden op de startbaan of haar veiligheidszone, de 

taxiways of in het landingsgebied van de valschermspringers. 

 

2.10.2. Parking van lokaal gestationeerde toestellen 

 

Lokale toestellen dienen bij voorkeur te parkeren voor hun respectievelijke stallingsloodsen. 

 

2.10.3. Parking van bezoekende toestellen 

 

Bezoekende toestellen dienen te parkeren op de voorziene parkingzones van de concessies 

“particulier gebruik” en/of VZW VLIEGCLUB MOORSELE, evenwel zonder het verkeer op 

de taxiways te hinderen. 
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 Telefoonverbindingen 

 

Indien het noodzakelijk is telefonisch contact op te nemen met de luchtverkeersdiensten of 

derden, kan gebruik gemaakt worden van de para- of vliegclub. 

 

 Invullen van het vliegveldregister 

 

Door de piloot van het vertrekkende of gelande toestel moeten onder toezicht van de 

dienstdoende vliegveldoverste volgende vluchtdetails duidelijk vermeld te worden:  

 

• Datum 

• Registratie van het luchtvaarttuig 

• Plaats van vertrek  

• Uur van vertrek 

• Plaats van bestemming of afkomst 

• Uur van aankomst 

• Aard van de vlucht (scholing, parachutage, lokale vlucht, navigatie,...) 

• Naam van de piloot-gezagvoerder (in blokletters) 

• Totaal aantal personen aan boord 

• Handtekening  van de inschrijver 

 

 Tussenkomst van de hulpdiensten 

 

Van zodra er enige vorm van brand ontdekt wordt, dienen de hulpdiensten 

onmiddellijk verwittigd te worden via het noodnummer 112.  

 

De vrije doorgang voor brandweer en hulpdiensten moet ten allen tijde verzekerd worden 

door het permanent vrijhouden van alle toegangen tot het vliegveld. 

   

 

 Brandpreventie  bij brandstofbevoorrading 

 

De herbevoorrading in brandstof mag enkel gebeuren op de voorziene tankplatformen 

en mits inachtname van volgende maatregelen: 

 

• Absoluut rookverbod 15 meter rond het tankplatform;  

• Een aarding dient aangebracht te worden aan het te tanken luchtvaarttuig; 

• Minimum EEN brandblustoestel met een capaciteit van minimum 70Kg poeder 

dient zich in de onmiddellijke omgeving en bovenwinds van het luchtvaarttuig te 

bevinden, klaar voor onmiddellijk gebruik; 
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3. Parachutage procedures 

 
 Algemeenheden 

 

Zowel tijdens periodes van militair gebruik als tijdens weekends en feestdagen kunnen er 

intensieve periodes van parachutage plaatsgrijpen met één of meerdere paradroptoestellen.  

Het luchtruim voor deze activiteiten wordt gemeld door de vaste en/of tijdelijke NOTAM.  

 

Valschermen hebben absolute prioriteit op luchtvaarttuigen, en de piloten rond en op het 

luchtverkeersgebied dienen de noodzakelijke voorrang te verlenen. 

 

Het droppen van valschermspringers gebeurt tegen de wind in en hoe sterker de heersende 

wind, hoe verder dit van het landingsgebied plaatsgrijpt. De typische afspringhoogte in vrije 

val is 13.000Ft AGL, met een opening van de valschermen tussen de 5.000 en 2000 Ft AGL.  

 

De landingszone voor leerling parachutisten bevindt zich aan de noordzijde van de startbaan 

(GELE zone), de landingszone voor ervaren springers aan de zuidzijde (GROENE zone). 

 

 
Landingszones Parachutisten 

 

Vanaf de melding van het paradrop toestel ‘TWO minutes before the drop’ moet door 

aankomende toestellen en door toestellen die in het circuit opereren een tijdelijk wachtcircuit 

uitgevoerd worden, naar keuze bij DADDI of TURBI, en dit tot ALLE valschermspringers 

geland zijn. 

 

Het overvliegen van het vliegveld is tijdens de periodes van para activiteit uit oogpunt van 

veiligheid t.o.v. de parachutisten verboden. 

 

Tijdens de periodes met paradrop dient: 

• De motor(en) van de toestellen op de grond stilgelegd te worden tijdens de daling 
van valschermen; 

• uiterste behoedzaamheid aan de dag gelegd te worden bij gebruik van de 

verbindingstaxiways naar wandelende parachtisten toe.  
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            Bijl A 

 

 

LIJST VAN BEVOEGDE LUCHTVAARTTERREINOVERSTEN 

 
 

 

Vliegveldoverste     

Jan Verdoolaege 0496 23 56 33 jan.verdoolaege@telenet.be  

Ledegemstraat 115 8560 Moorsele 

Adjunct-Vliegveldoversten     

Luc AUDOORE 0477 97 16 02 luc.audoore@cae-aviation.com  

Alex MARCHAND 0478 33 15 72 alex.marchand@telenet.be  

Brecht LIEVROUW 0499 29 65 92 brecht.lievrouw@telenet.be  

Danny  VANDEKERCKHOVE 0475 3954 25 danny.vandekerckhove@telenet.be  

Dirk VERDONCK 0479 80 70 81 dirkverdonck@hotmail.com  

Jan SCHELPE 0475 33 02 03 schelpe.jan@gmail.com  

José  VANDAMME 0494 50 28 09 jose.vandamme@pti.be  

Alain DEJAGER 0473 47 24 89 alain@d-motor.eu  

Nico BEYLS 0495 58 71 10 nico.beyls@pandora.be  

Reginald BEYLS 0495 67 87 11 beyls.reginald@gmail.com  

Ronald SUPPLY 0475 98 40 78 ronald@rts.be  

Stefan  VERCAMBRE 0475 25 66 17 stefan@filantex.be  

Willem  BOSMANS 0478 97 65 30 willem737@hotmail.com  

Jean-Claude DEPREZ 0473 84 86 86 jean-claude.deprez@telenet.be  

Filip BEYENS 0497 41 79 60 beyensfile@yahoo.com  

 


