
Aan: Minister van mobiliteit,  belast met Belgocontrol, François Bellot 

De federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer  

Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid 

 Directie luchthaven Zaventem 

Overlegforum Luchthavenplatform Oost 

 Provinciebestuur Vlaams-Brabant 

 De gemeentebesturen van Wezembeek-Oppem, Kraainem en Tervuren 

 

Motie vanuit de gemeenteraad van Huldenberg over het luchtverkeer boven de gemeente 

Huldenberg, 29 november 2018  
 

Het gemeentebestuur dient een motie met volgende vragen in: 

De gemeente Huldenberg krijgt momenteel meer dan 50% van de opstijgende vluchten in haar 

luchtruim. Jaarlijks krijgen we meer dan 45 000 vluchten boven ons grondgebied, de meeste op 

geringe hoogte. We hebben steeds de belangen van de luchthaven van Zaventem gerespecteerd en 

daarnaast zijn we steeds solidair geweest met de andere Vlaams-Brabantse gemeenten. Sinds 

geruime tijd zorgen uitspraken door verschillende rechtbanken voor een nog grotere concentratie 

van vluchten in het luchtruim boven Huldenberg. Nu is een moment bereikt dat het bestuur niet 

langer kan aanzien dat het welzijn en de gezondheid van onze inwoners hierdoor negatief beïnvloed 

wordt. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) bevestigt de bedreiging voor de gezondheid van de  

bevolking bij een geluidsniveau van Lden 45 en Lnight 40 in haar rapport van 10 oktober 2018. Uit de 

metingen die in Huldenberg plaatsvonden in 2003 en 2005 blijkt duidelijk dat beide grenswaarden 

overschreden worden. De situatie is er inmiddels trouwens niet op verbeterd. De WGO veroordeelt 

met haar nieuwe grenswaarden ondubbelzinnig het spreidingsplan. 

Daarom vragen wij: 

 Dat de herstelling aan de Radarinstallatie baken HUL niet uitgevoerd wordt. Deze installatie 

is geen meerwaarde voor het aantal, noch voor de veiligheid van de vluchten. Dit baken zorgt 

enkel voor een overconcentratie van vluchten boven ons grondgebied. De verdeling via het 

baken Hul dient vervangen te worden door een verdeling van de routes 

SOPOK/PITES/ROUSSY zonder verplichte overtocht boven Huldenberg. De routes Spi en Lno, 

die eveneens het Huldenbergse luchtruim doorkruisen worden voldoende goed verdeeld, 

zowel geografisch als in de tijd. 

 Dat alle vluchten boven de gemeente Huldenberg minstens een hoogte van 6000 voet halen. 

 Dat de definitie van zwaardere vliegtuigen gebaseerd zou zijn op een maximaal gewicht van 

136T en niet op het aantal motoren. 

 Dat er geen afwijkingen meer verleend worden aan zwaardere vliegtuigen. 

 Dat er geen vliegtuigen met een MTOW van +136T meer zouden opstijgen tussen 23.00 uur 

en 07.00 uur ’s ochtends en op zaterdag en zondag. Alle andere nachtvluchten zullen tijdens 

deze periode stelselmatig afgebouwd worden. 

 De vliegtuigen +136T volgen de Deltaroute vanaf baan 25R, nemen hun bocht op 4000 voet 

en vliegen over Huldenberg op minsten 6000 voet, met respect voor de opstijgprocedure. 



 Dat er geluidsnormen worden opgelegd zoals voor het Brussels Gewest en dat 

geluidsovertredingen systematisch opgevolgd en beboet worden. 

 Dat een betere opstijgprocedure wordt vastgelegd boven de dunbevolkte Toyotaroute via 

baan 19, die bovendien slechts uitzonderlijk gebruikt zal worden. 

 Dat opstijgen vanaf de drempel op baan 25R verplicht wordt. 

 Dat een lagere maximale QC wordt opgelegd om de geluidslast van de bocht naar links 25R te 

verminderen. 

 Dat opstijgen vanaf baan 07R langs de minst belastende route gebeurt, namelijk via de 

zogenaamde Leuven Rechtdoor. 

 Dat de gemeentebesturen van Wezembeek-Oppem, Kraainem en Tervuren, die wat de 25R 

betreft en in mindere mate m.b.t. opstijgingen van baan 19 en dezelfde routes te verwerken 

krijgen als Huldenberg, deze motie - aangepast aan hun luchtruim - op hun respectievelijke 

gemeenteraden zouden voorleggen. 

 Dat de gemeenteraad zich engageert om een raadsman met kennis van deze materie onder 

de arm te nemen, mochten reacties van de aangeschreven instanties uitblijven. 

 

 

 

Voor het gemeentebestuur 

Algemeen directeur       Burgemeester 

 

 

Caroline Peters        Danny Vangoidtsenhoven  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


