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12 Limburgse gemeenten bundelen krachten tegen geluidshinder Liège Airport 

 
Dat de luchthaven van Luik in 2023 wil uitbreiden, zorgt voor ongerustheid bij 
een aantal Limburgse gemeenten. Ze vrezen voor meer geluidsoverlast voor hun 
inwoners, ook ’s nachts.  Daarom bundelen 12 Limburgse gemeenten uit België 
en Nederland de krachten. Zo willen ze grensoverschrijdende geluidshinder 
maximaal beperken. De gemeente Riemst heeft een advocaat aangesteld om het 
dossier in opdracht van de 12 gemeenten op te volgen. 
 
Liège Airport wil in 2023 de 2de landingsbaan verlengen van 2340 meter naar 3286 
meter. Omwille van de negatieve gevolgen voor gemeentes in het zuiden van de beide 
Limburgen, worden de krachten nu gebundeld. Dat gebeurt met een 
gemeenschappelijk advies om de geluidshinder maximaal te beperken. De gemeentes 
die meedoen zijn Gingelom, Heers, Tongeren, Hoeselt, Bilzen, Lanaken, Riemst, 
Voeren, Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals. 
 

Mark Vos, burgemeester van Riemst:  
“Natuurlijk heeft de luchthaven van Luik een groot economisch belang. We zijn 
absoluut niet tegen de luchthaven. Maar wij willen wel de nachtrust van onze 
inwoners garanderen. Met de huidige uitbreidingsplannen zal het aantal 
vluchten boven onze gemeenten tegen 2040 meer dan verdubbelen. De 
laatste jaren zagen we al een opvallende verandering. Het aantal dag- en 
nachtvluchten bleef ongeveer hetzelfde, maar wat zware vliegtuigen (meer 
dan 136 ton) betreft was er bijna een verdubbeling. Het zijn die zware 
vliegtuigen die voor het meeste lawaai zorgen.” 

 
Cijfermateriaal staaft de bezorgdheid van de Zuid-Limburgers. In 2020 werd jaarlijks 
ongeveer 1 miljoen ton vracht via de luchthaven van Luik getransporteerd. In 2040 
zal het over bijna 2,5 miljoen ton gaan. Het aantal cargovluchten zal toenemen van 
25.000 naar 65.000 vluchten in 2040. Het rapport van het jaar 2020 noteert maar 
liefst 1.553 vluchtgecorreleerde geluidsgebeurtenissen die de grens van 55 dBA 
overschrijden. 
 
 
 



  
 

 

Opvallend is het gebruik van de Boeing 747-400. Dat zou verdrievoudigen (in 2029). 
Deze tendens gaat in tegen andere grotere luchthavens, die omwille van de grote 
geluidsimpact van het gebruik van de 747-400, de vliegtuigen van deze oude generatie 
niet langer toegelaten zijn. 
 

Mark Vos, burgemeester van Riemst: 
“We vragen enkele milderende maatregelen en willen dat ze dwingender 
worden opgesteld dan nu het geval is. Bijvoorbeeld dat er geluidsquota’s 
worden opgelegd gedurende de nachtelijke uren (minstens van 23 uur tot 6 uur), 
waarbij de bewoners gevrijwaard worden van de meest ingrijpende negatieve 
geluidseffecten. We willen ook een faseringsplan waarbij de meest luide 
vliegtuigen binnen een bepaalde termijn volledig geweerd worden, zeker 
gedurende de nachten.” 

 
Minister Zuhal Demir spoorde eerder de Zuid-Limburgse gemeenten aan om elk hun 
standpunt kenbaar te maken. Daarom organiseerde Riemst eerder dit jaar een 
overleg en nodigde 13 gemeenten en de provincies uit. Het gemeenschappelijk 
advies ondertekend door 12 gemeentes is de uitkomst van dit overleg. 
   

Mark Vos, burgemeester van Riemst: 
“We bezorgden deze week een advies over de uitbreiding van de luchthaven 
aan alle betrokkenen en ook aan Vlaams minister Demir. Wij vragen aan de 
minister om onze procedure maximaal te ondersteunen.” 

 

- Einde persbericht – 

Onder embargo tot vrijdag 6 mei 2022 om 10.00 uur.  

Voor meer informatie: 

Mark Vos, burgemeester Riemst - gsm 0476 47 72 68 - mark.vos@riemst.be 

Peter Neven, schepen van jeugd – gsm  0474 52 52 81 – peter.neven@riemst.be   
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