Verkiezingen 26 mei : schrap Leuven Rechtdoor en ga voor een billijke spreiding
Wat?
De regio onder de Leuven Rechtdoor vliegroute (Wijgmaal, Haacht, Rotselaar, Holsbeek, Aarschot) is al lange tijd
vertrouwd met de geluidsoverlast door landende vliegtuigen. Maar in maart 2014 werd de situatie gewijzigd. Sinds
vele decennia stegen vliegtuigen bij wind uit het oosten of noorden op boven Bertem en Oud-Heverlee (zie kaart
figuur 1). Vanaf maart 2014 werd een nieuwe vliegroute ‘Leuven Rechtdoor’ ingevoerd waarbij de vliegtuigen verder
rechtdoor opstijgen, en vele nieuwe bewoners worden overvlogen zoals in Lubbeek, Wilsele en Kessel-Lo die ver
van de luchthaven voor het eerst geconfronteerd worden met enorm lawaai.
Waarom?
Een aantal bewoners ten westen van Leuven weigerden nog langer vliegtuigen boven hun regio te aanvaarden.
Verrassend werd deze eis door verschillende politici gesteund en doorgeduwd. Zo werd de regio ten westen van
Leuven een volledige ‘no fly’ zone zonder één enkel dalend of stijgend vliegtuig (zie figuur 2). De geluidsoverlast
werd dan maar verplaatst naar de regio Leuven Rechtdoor die al een belangrijk deel van de geluidsoverlast door
landende vliegtuigen draagt.
Gevolg?
De regio Leuven Rechtdoor krijgt er naast de landende vliegtuigen ook nog de stijgende vliegtuigen bovenop bij
wind uit het oosten of noorden. Hierdoor is het de enige regio rond de luchthaven geworden die nooit meer
rustperiodes krijgt.
Evaluatie
Het huidige federale regeerakkoord (2014) voorziet een evaluatie van de vliegroute Leuven Rechtdoor. Deze
evaluatie werd door Belgocontrol op 26 juni 2015 afgeleverd en bevat hallucinante conclusies die bevestigen wat
reeds voor de invoering van de nieuwe vliegroute gevreesd werd. Met name dat de vliegroute Leuven Rechtdoor
in vergelijking met de vorige historische vliegroute ten westen van Leuven meer geluidsoverlast veroorzaakt, de
capaciteit van de luchthaven belemmert, meer uitstoot van CO2 en vervuilende stoffen oplevert en ook voor de
luchtverkeersleiding zowel operationeel als technisch een complete miskleun is met grotere veiligheidsrisico’s. Dit
laatste wordt door de bijna botsing op 23 februari 2018 tussen twee vliegtuigen die de Leuven Rechtdoor route
volgden bevestigd. Door de operationele problemen wordt in de praktijk ook veelvuldig afgeweken van de voorziene
route, zodat ook dichtbevolkte deelgemeenten als Wilsele en Kessel-Lo met geluidsoverlast geconfronteerd worden
(zie groene radartracks figuur 1). We moeten besluiten dat de invoering en handhaving van deze vliegroute door
geen enkel objectief criterium ondersteund wordt en een louter politieke beslissing is. Hiermee ondergraven deze
politici het draagvlak bij de omwonenden voor deze economisch belangrijke luchthaven.
Juridisch
Op 30 mei 2018 besliste de Brusselse milieustakingsrechter in eerste aanleg dat het volledige ‘Plan Wathelet’
binnen de 90 weken gestaakt moet worden, dit is inclusief de vliegroute Leuven Rechtdoor. De Belgische Staat
ging tegen die uitspraak niet in beroep. De helft van deze termijn is inmiddels verstreken en gezien aanpassingen
in de vliegroutes zowat 9 maanden in beslag nemen, moeten hierover reeds in de komende maanden beslissingen
worden genomen.
Ons verzoek
We vinden dat alle historisch overvlogen regio’s rond de luchthaven een bijdrage moeten leveren aan het dragen
van de lasten van de luchthaven. Het in stand houden van een ‘no fly’ zone ten westen van Leuven is
onaanvaardbaar. Bovendien willen we onze kostbare rustperiodes terug. We verzoeken daarom de vliegroute
Leuven Rechtdoor te schrappen en terug te keren naar het historisch evenwicht in de Leuvense regio waarbij ook
het gebied ten westen van Leuven ten minste een deel van de geluidsoverlast op zich neemt, zoals ook de
bewoners in de regio ten noorden van Leuven steeds bereid zijn geweest en daartoe ook nog steeds bereid blijven.

