
1. Algemeen

 1.1.  In dit huishoudelijk reglement verstaan we onder:
   eigenaar  Staat der Nederlanden;
    beheerder  Rijksvastgoedbedrijf;
    terrein   gedeelte van het voormalig 

vliegkamp Valkenburg dat niet vrij 
toegankelijk is en wordt afgebakend 
door hekken en slagbomen;

    gebouw   een op het terrein opgericht  
bouwwerk;

    gebruiker   alle (rechts)personen, onder wie 
huurders, die gebruik maken van het 
terrein voor het testen van onbe-
mande luchtvaartuigen;

    testveld   het door de beheerder aangewezen 
deel van het terrein van 500 bij 500 
meter voor het buiten testen van 
RPAS.

 1.2.  Het huishoudelijk reglement beoogt door het stellen 
van regels het gebruik van het terrein zo goed, veilig en 
leefbaar mogelijk te houden.

 1.3.  De beheerder stelt het huishoudelijk reglement vast en 
wijzigt of breidt het zo nodig uit. Na vaststelling van  
een nieuwe versie zorgt de beheerder ervoor dat de 
gebruikers de nieuwe versie ontvangen. Voor alle  
gebruikers geldt steeds de laatste versie van het  
huishoudelijk reglement <zie versie onderaan pagina>.

 1.4.  Gebruikers dienen aanwijzingen van de beheerder en de 
beveiliging in acht te nemen.

 1.5.  Voor alle vluchten geldt dat deze plaatsvinden in  
overeenstemming met de luchthavenregeling voor 
voormalig vliegkamp Valkenburg en Regeling op afstand 
bestuurbare luchtvaartuigen.

2. Toegang en legitimatie

 2.1.  Niemand mag zonder voorafgaande toestemming van 
de beheerder het RPAS-testveld betreden.

 2.2.  De beheerder kan personen de toegang tot het terrein 
ontzeggen.

 2.3.  Gebruikers dienen op verzoek van de beheerder en/of 
beveiliging zich te kunnen legitimeren met een geldig 
identiteitsbewijs.

Welkom op voormalig vliegkamp Valkenburg! Een bijzonder gebied dat niet vrij toegankelijk is. Daarom willen we u graag wijzen op on-
derstaande regels die gelden op het terrein. Heeft u vragen? Neem dan contact op met een van onze medewerkers. De contactgegevens 
staan onderaan dit document.
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 2.4.  Kinderen tot en met 12 jaar mogen alleen onder  
begeleiding van een volwassene het testveld betreden.

3. Naleving

 3.1.  Gebruikers worden geacht het huishoudelijk reglement 
te hebben gelezen en na te leven. In geval van  
overtreding van een bepaling uit het huishoudelijk  
reglement zijn huurders jegens de beheerder  
aansprakelijk voor eventuele schade aan of herstel  
van het terrein of opstallen.

 3.2.  Eigenaar en/of beheerder zijn niet aansprakelijk voor de 
schade, die gebruikers lijden als gevolg van het (moeten) 
naleven van het huishoudelijk reglement en/of  
richtlijnen, redelijke instructies of handelingen van  
eigenaar en/of beheerder, die gebaseerd zijn op het  
huishoudelijk reglement, behoudens voor zover die 
schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid.

 3.3.  Eventueel hieruit voortvloeiende kosten brengt de  
beheerder bij de gebruiker in rekening.

4. Openingstijden, toegankelijkheid

 4.1.  Het testveld is geopend op werkdagen van 08:30 tot 
17:00 uur. 

 4.2.  Testaanvragen worden op volgorde van ontvangst in 
behandeling genomen en zo mogelijk toegewezen.

 4.3.  Gebruik van het testveld kan alleen na toestemming van 
de beheerder per e-mail.

 4.4.  De openingstijden van het terrein worden vastgesteld 
door de beheerder.

 4.5.  Gebruik van het testveld buiten de openingstijden is  
mogelijk bij uitzondering na instemming van de  
beheerder. 

5. Testen met RPAS

 5.1.  Testen met RPAS mogen alleen worden uitgevoerd  
op basis van een door de beheerder goedgekeurd  
vluchtplan. 

 5.2.  Voor de vlucht dient de pilot in command zich aan te 
melden bij de beheerder.

 5.3.  Voor testen met RPAS geldt dat de Pilot in command de 
volgende documenten moet kunnen overleggen:

   –   RPAS-license
   –   Medisch certificaat
   –    Inschrijving drone / Speciaal bewijs van  

luchtwaardigheid
   –   Verzekeringpapieren
   –   Logboek van de piloot 
   –   Logboek van de drone
 5.4.  Na afloop van de vlucht dient de pilot in command zich 

af te melden bij de beheerder

 5.5.  De gebruiker dient zich te houden aan de in het  
vluchtplan opgenomen vluchtgegevens welke door de 
beheerder schriftelijk of per e-mail bevestigd zijn. 

 5.6.  De gebruiker mag geen vluchten uitvoeren buiten de 
door de beheerder verstrekte coördinaten en de in het 
vluchtplan opgegeven vluchthoogte.

 5.7.  Het testveld is verboden voor eenieder die onder invloed 
verkeert van alcohol, verdovende middelen,  
psychoactieve stoffen en/of geneesmiddelen die een 
effect op hun vaardigheden kunnen hebben. 

 5.8.  De beheerder mag – indien hier aanleiding en/of  
noodzaak voor is - te allen tijde personen te gelasten  
het RPAS-testveld te verlaten of RPAS-vluchten af te 
breken.

6. Procedure bij noodgevallen of calamiteiten

 6.1.  Breng u zelf en anderen zo mogelijk in veiligheid.
 6.2.  Bel het algemene alarmnummer 112 bij calamiteiten.  

Bel vervolgens de beveiliging 071-4010638 en geef aan 
waar het incident is. Zo kunnen zij de hulpdiensten naar 
de juiste locatie begeleiden.

 6.3.  In verband met de veiligheid van personen of zaken 
moeten alle incidenten of ongevallen met of zonder 
schade of letsel aan de beheerder gemeld worden.

 6.4.  De gebruiker is verplicht neergestorte toestellen te  
bergen ook indien deze op een moeilijk toegankelijke 
plek liggen. 

7. Beveiliging

 7.1.  Gebruikers dienen zich op het terrein te allen tijde te 
kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs.

 7.2.  Gebruikers dienen zoveel mogelijk bij te dragen aan de 
veiligheid op het terrein.

 7.3.  Gebruikers dienen altijd aangifte te doen van strafbare 
feiten op het terrein waar zij als getuige of welke andere 
wijze ook bij betrokken zijn. Zij overhandigen zo snel 
mogelijk na de aangifte een kopie van het proces-verbaal 
aan de beheerder.

 7.4.  De eigenaar en/of de beheerder is niet aansprakelijkheid 
voor inbraak in of beschadigingen van/aan  
eigendommen van gebruikers, welke ondanks de  
genomen veiligheidsmaatregelen hebben  
plaatsgevonden.

 7.5.  Gebruikers dienen de aanwezigheid van personen die 
duidelijk geen legitieme bezigheden/bedoelingen  
hebben, onregelmatigheden of andere zaken die de  
veiligheid en orde op het terrein in gevaar brengen, 
direct te melden bij de politie en beveiliging.

 7.6.  De beveiliging is tijdens de openingstijden van het  
terrein bereikbaar op telefoonnummer +31 71 401 0638
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8. Maken van foto- en filmmateriaal

 8.1.  Het is niet toegestaan foto-, video-, film- en/of  
audio-opnamen te maken, die niet ten behoeve van 
particulier gebruik worden gemaakt, met uitzondering 
van schriftelijke toestemming van de Manager Flight 
Operations of de Duty Manager Operations.

 8.2.  Het is zonder toestemming van de Manager Flight  
Operations of de Duty Manager Operations niet 
 toegestaan om foto-, video-, film- en/of audio- 
opnamen te maken en deze te delen via/met (sociale) 
media.

9. Betaling

 9.1.  Gebruiker ontvangt voor de in de vluchtbevestiging 
aangegeven kosten een factuur

 9.2.  Gebruiker dient deze factuur binnen de daarop vermelde 
termijn te betalen. 

10. Verkeer en parkeren

 10.1.  Op het gehele terrein is de Wegenverkeerswet en het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens van  
toepassing, wat betekent dat:

 10.2.  De maximumsnelheid op het gehele terrein 40 km per 
uur is;

 10.3.  Gebruikers alleen is toegestaan auto’s of andere mo-
torvoertuigen te parkeren op de daarvoor aangeduide 
parkeerterreinen.

11. Contactpersonen Rijksvastgoedbedrijf

12. Inwerkingtreden

 12.1. Dit reglement geldt vanaf 1 mei 2020.

Naam Telefoon E-mailadres

Roland v Engelen 06-52595167 roland.vanengelen@rijksoverheid.nl

Simone Alkema 06-54225633 simone.alkema-vanhouttum@ 

rijksoverheid.nl

Alg. beheer

Leo Massar 06-52694712 leo.massar@rijksoverheid.nl

Technisch beheer

Beveiligings- 

organisatie

071-401 0638 valkenburg.beveiliging@gmail.com
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