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Beste LZC’er, 

 

O.w.v. de Covid maatregelen dienen we rekening te houden met een aantal aspecten: 

 

1. Kennismakingsvluchten kunnen enkel onder bepaalde voorwaarden: 

- De dag dat je komt dien je telefonisch te informeren of het mogelijk is om een 

initiatievlucht te doen. Dit doe je door te bellen vanaf 11u naar 0470/245 205. 

- Indien je kan komen, volg dan onderstaande instructies wat betreft de toegang tot het veld. 

- Mondmasker en regels rond social distancing dienen gerespecteerd te worden. 

 

2. Bij aankomst dien je je adresgegevens achter te laten op de daarvoor voorziene formulieren. 

 

3. Eens aangekomen aan de piste dien je eerst het telefoonnummer 0470/245 205 te bellen. Je 

kan dan onder begeleiding van een clublid het veld betreden vergezeld van max. 1 persoon. 

 

 

Gelieve de onderstaande veiligheidsregels en praktische tips te respecteren wanneer je naar het 

vliegveld komt. Verder vind je nog onze adresgegevens en een routebeschrijving naar en op het 

vliegveld. Hopelijk tot binnenkort. 

 

Voorafgaande opmerking : 

● Voor onze vliegactiviteiten zijn we te gast op het militaire vliegveld van 

Zutendaal-Wiemesmeer. 

● Buiten de uren van vliegactiviteit is het militaire domein niet toegankelijk 

voor burgers zonder uitdrukkelijke toelating van de militairen 

 

Regels en tips : 

 
● De start- / landingsbaan (piste) NOOIT betreden zonder begeleiding van een clublid. Steeds in 

alle richtingen uitkijken voordat je de piste betreedt.  
● Blijf uit de buurt van de lierkabel. 
●  Altijd achter het zweefvliegtuig doorlopen! 
● Het vliegtuig pas aan de voorzijde bezoeken wanneer u toestemming heeft van een 

begeleidend clublid. 
● De cockpitkap (plexiglas) is een zeer delicaat en duur materiaal, gelieve deze niet aan te 

raken of er op te steunen. 
● Een zonnebril en hoofdbescherming zijn aan te raden en zonnecrème is ook geen overbodige 

luxe. 
● Doe comfortabele kledij aan. Als het op de grond warm/koud is, is het in het 

zweefvliegtoestel meestal iets warmer/kouder. Om in of uit een zweefvliegtuig te stappen is 
het dragen van een rok of jurk af te raden! 

● Respect voor de natuur, gooi afval in de afvalbak 
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LZC Zutendaal 

GSM: 0470 245 205 (enkel bereikbaar tijdens 

vliegactiviteiten) 

Adres vliegveld 

Leutsestraat 34 

3690 Zutendaal 

Secretariaat 

Stalkerweg 14 

3690 Zutendaal 

Tel : 0478 235 845 

e-mail: info@lzc.be 

 

 

 

 

Routebeschrijving naar en op het vliegveld 

Komende vanuit  Genk rij je via Europalaan de Noordlaan op richting Zutendaal, Munsterbilzen, … .  

Komende vanuit Zutendaal ,  Munsterbilzen bereik je de Noordlaan via de Kempenseweg. 

Aan de kerk van Wiemesmeer rij je de Asserweg op. 
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Op de Asserweg draai je rechts de Leutsestraat in aan het monument van de legertank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Op het einde van de Leutsestraat kom je aan het militair domein. 

Vaak verzamelen leden zich op punt B voor onze loods. 

Nooit verder rijden dan punt C. 

Staat er niemand op punt B kan je na het binnenrijden op punt A onmiddellijk naar rechts. 

Je kan dan doorrijden tot punt D. Daar is een poort die waarschijnlijk openstaat. Je mag echter enkel 

doorrijden als het bord rechts van de poort opengeklapt is. Op dat bord staat vermeld dat er 

vliegactiviteiten zijn. Als het bord dicht is, mag je NIET doorrijden!!! 
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E. Als je aan punt D doorrijdt, kom je na 500 meter aan je rechterzijde het clublokaal (E) tegen. Daar 

gaan de briefings door. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rijd aan het clublokaal verder. Als je ons komt bezoeken, parkeer je rechts van de toegang tot de 

startbaan. Bel daar 0470 245 205 en we komen je halen. 

 

Pagina 4 van 4 


