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1. Uitgangssituatie 
Voor alle achtergrond bij deze nota (volledige argumentatie tegen de nieuwe vliegroute 
Leuven Rechtdoor) wordt verwezen naar het memorandum van de vzw Leuven Rechtdoor, te 
bekomen op www.leuvenrechtdoor.be/downloads. (“Terug naar een billijke spreiding”, 
augustus 2014). 

Op 6 maart 2014 werd de vliegroute ‘Leuven Rechtdoor’ van kracht. Het preferentiële 
baangebruik werd daarbij behouden, maar de vliegroute na het opstijgen vanop banen 07 
werd ingrijpend gewijzigd. Vliegtuigen met bestemming de bakens LNO, SPI, SOPOK, PITES, 
ROUSY of CIV (ca. 75% van het totaal aantal vertrekken) vliegen 8 nautische mijlen (= 15km) 
rechtdoor vooraleer een bocht naar rechts te nemen.  

2. Het argument van het aantal gehinderden 
Het reduceren van het aantal gehinderden door vliegtuiglawaai is een belangrijke doelstelling, 
maar het kan niet de enige doelstelling zijn. Het historische routegebruik is hieraan prioritair. 
Mensen zijn op bepaalde plaatsen gaan wonen in functie van een bepaald routegebruik en 
hebben op basis hiervan bepaalde verwachtingen. Dan kunnen routes niet zomaar gewijzigd 
worden en nieuwe gehinderden gemaakt worden omdat hun aantal kleiner zou zijn dan het 
aantal bewoners dat historisch altijd al gehinderd werd. De voorbije decennia hebben wel 
voldoende aangetoond dat het wijzigen van routes steeds tot grote weerstand leidt. Het aantal 
klachten bij de ombudsdienst neemt toe, terwijl het aantal gehinderden volgens berekeningen 
van de geluidscontouren rond Brussels Airport daalt 
(http://www.brusselsairport.be/nl/env/noise_contours/). De les hieruit is duidelijk: zolang men 
geen stabiel kader hanteert voor het gebruik van vliegroutes dat aansluit bij het historische 
routegebruik wordt het draagvlak bij de omwonenden verder ondermijnd en nemen klachten 
toe.  

In dit perspectief is de invoering van de nieuwe vliegroute Leuven Rechtdoor (LRD) een totale 
miskleun. Nog nooit is er in de geschiedenis van de luchthaven een vliegtuig opgestegen 
boven het noorden en het oosten van Leuven. De historische route ten westen van Leuven 
(LW) werd geschrapt ten koste van een volledig nieuwe route met het te verwachten protest 
van de getroffen bevolking tot gevolg. 

Toch wordt nog vaak geargumenteerd dat de route Leuven Rechtdoor over minder bevolkte 
gebieden vliegt dan de historische Leuven West route en daarom toch gerechtvaardigd zou 
zijn als nieuwe route. In de volgende paragrafen wordt deze stelling onderzocht. 
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3. Bevolkingsdichtheid onder beide routes 
In figuur 1 wordt de bevolkingsdichtheid weergegeven per oppervlakte van 0,55 km². De 
gegevens zijn gebaseerd op de census van 2007 (dus nog voor nieuwe bebouwing). Het 
eerste deel van beide routes is identiek. Kort na de startbaan wordt vanop 700 voet licht 
afgebogen naar links om het centrum van Erps-Kwerps te ontzien. Vanaf 1700 voet lopen de 
routes uiteen, waarbij het LW-traject naar het zuiden afbuigt en het LRD-traject rechtdoor 
loopt.  

Meteen wordt duidelijk dat het LW-traject boven een aantal dun bevolkte gebieden ten westen 
en zuidwesten van Leuven vliegt. Meteen na het overvliegen van de Brusselsesteenweg is er 
een dun bevolkt gebied, na het overschrijden van Bertem is er een groter dunbevolkt en bosrijk 
gebied richting Wallonië.  

Het LRD-traject overvliegt een dunner bevolkt gebied meteen na de splitsing tussen beide 
routes en vervolgens dichter bevolkte gebieden in Tildonk, Rotselaar en Wezemaal. Pas bij 
het overschrijden van de E314 is er opnieuw een dunner bevolkt gebied dat overvlogen wordt. 
Nadien is de bevolkingsdichtheid in Kortrijk-Dutsel en verderop richting Lubbeek opnieuw 
groter. 

Figuur 1: bevolkingsdichtheid onder route LW versus LRD 
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Let wel: dit is geen pleidooi voor het opnieuw wijzigen van de route LRD om boven minder 
bevolkte gebieden te vliegen. Dit zou opnieuw resulteren in nieuwe gehinderden, een praktijk 
waarvan we absoluut moeten afstappen zoals beargumenteerd in paragraaf 2. 

Ook zonder verdere berekeningen en aannames zien we met deze bevolkingskaarten al 
meteen op het zicht dat de historische Leuven West route minder bevolkte gebieden 
doorkruist. De volgende paragrafen zullen dit bevestigen. 

4. Aannames voor een telling 
Voor het berekenen van het aantal gehinderden worden meestal uitgebreide simulaties 
gehanteerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van SID’s (Standard Instrument Departures), die 
de voorgeschreven route van een vliegtuig aangeven, en van types toestellen die in een 
bepaalde geluidscategorie vallen. De modellen hanteren daarbij zoveel aannames dat het 
eindresultaat ondoorzichtig wordt en afwijkt van reëel gemeten waarden door meetstations. 

Voor deze vergelijking tussen de LW en LRD route kunnen we dergelijke theoretische 
modellen achterwege laten. Beide routes worden door evenveel vliegtuigen gevolgd. Met welk 
type toestel en met welke aantallen de route gevolgd wordt, steeds zal dit evenzeer gelden 
voor beide routes. We kunnen ons daarom concentreren op het aantal bewoners onder beide 
routes die door meer of minder vliegtuigen van verschillende types overvlogen worden. Dit 
maakt de oefening veel beter interpretabel en voor iedereen verifieerbaar. 

Verder vereenvoudigen we de vergelijking door het te reduceren tot zijn essentie. Uiteraard 
zijn er meerdere routes dan de ene getrokken pijl in figuur 1, zoals er ook routes zijn vanop 
baan 07L. Uiteraard wijken vliegtuigen al eens af van de voorgeschreven route. Dat alles 
neemt niet weg dat de getekende lijnen in realiteit de hoofdroute is die door veruit de meeste 
vliegtuigen wordt gevolgd in de route LRD en werd gevolgd in de route LW voor maart 2014. 

De data van de bevolkingsaantallen dateren van 2007. Sommigen houden immers vol dat in 
de regio LRD na 2004 mensen massaal op de ‘verkeerde plaats’ zijn komen wonen. Om ook 
deze drogreden te ontkrachten houden we rekening met ‘historische’ bevolkingsdata voor 
beide regio’s. 

5. Bevolking op verschillende afstanden van startbaan en 
vliegroute 

Tot hoe ver na de startbaan kan je bewoners als ‘gehinderd’ beschouwen? Daar is geen 
eenduidig antwoord op te geven. Vandaar dat het aangewezen is om verschillende afstanden 
in beschouwing te nemen. De eerste vijf kilometers zijn volledig gelijk tussen beide routes en 
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levert dus geen verschil op in het aantal gehinderden. In figuren 2 tot en met 5 zetten we de 
bevolkingsaantallen tot 10, 15, 20 en 25 kilometer in beide routes naast elkaar.  

Eenzelfde discussie geldt voor de afstand aan weerszijden van deze vliegroute. Moeten we 
één kilometer langs weerszijden van de vliegroute nemen, twee kilometers of nog meer om 
een bewoner als ‘gehinderde’ te beschouwen. Ook hier is het aangewezen om verschillende 
afstanden in beschouwing te nemen en zich niet tot één model te beperken dat de 
argumentatie ‘toevallig’ goed uitkomt. 

In figuren 2 tot en met 5 in bijlage is het aantal bewoners onder de vliegroute bij de 
verschillende scenario’s steeds groter onder de LRD route dan in de LW-route. Onderstaande 
tabel vat de cijfers samen. 

Tabel 1: Aantal bewoners onder de vliegroutes LW en LRD op verschillende afstanden van 

de startbaan. 

Afstand LRD LW Verschil 

10 km 8800 6800 +25% 

15 km 11500 8800 +44% 

20 km 18000 12500 +31% 

25 km 20000 16000 +29% 

 

Ook wanneer we de breedte langs weerszijden van de route wijzigen, blijft hetzelfde beeld 
overeind. In figuur 6 vergelijken we beide routes tot op 20 kilometer afstand met een 
verschillende buffer naast de route. Net als voor de andere afstanden, blijft ook dan overeind 
dat de LW route minder gehinderde bewoners telt dan de LRD route. 

6. Rekening houden met minder hinder naargelang de 
afstand 

De bovenstaande vergelijkingen kunnen verder gepreciseerd worden om de realiteit beter te 
benaderen. De intensiteit van de hinder neemt immers af met de hoogte van het vliegtuig. We 
kunnen daarom het aantal gehinderden verder van de startbaan minder in rekening brengen 
dan de gehinderden dichter bij de startbaan.  

Voor de inschatting van de gehinderde bewoners in functie van de afstand tot de luchthaven 
baseren we ons op de berekeningswijze van de ULB in haar studie naar de gewijzigde impact 
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van de nieuwe vliegroutes boven Brussel die op 6 februari 2014 werden ingevoerd1. Zij 
hanteren de formule (1 – (afstand tot luchthaven / 20))* aantal bewoners. Dit komt er op neer 
dat het aantal gehinderden met een kwart afneemt per vijf kilometer, zodat na 20 kilometer 
niemand nog als gehinderde wordt beschouwd.  

Voorafgaand aan deze oefening voor de LW versus LRD routes, is het evenwel nu al duidelijk 
dat het aantal gehinderden onder de LRD route in welk scenario dan ook altijd hoger zal 
blijven. Als immers op elke afstand van de luchthaven de bewonersaantallen onder de LRD 
route groter is dan onder de LW route dan blijft ook met het gebruik van wegingsfactoren het 
aantal bewoners onder de LRD route groter, hoe groot of hoe klein die wegingsfactor ook is. 

De eerst vijf kilometer van beide routes zijn gelijk, zodat we de verschillen tellen vanaf het 
punt waarop beide routes van elkaar verschillen. 

Tabel 2: Aantal gehinderde bewoners in beide routes rekening houdend met dlende hinder in 

functie van de afstand tot de luchthaven. 

 LW LRD Factor LW (factor) LRD (factor) 
5-10 km 2666 4692 1 2666 4692 

10-15 km 1989 2630 0.75 1492 1972 

15-20 km 3454 6443 0.50 1727 3221 

20-25 km 3731 2154 0.25 933 539 

Totaal    6818 10424 
 

Omdat we de eerste vijf kilometer vanaf de startbaan hier buiten beschouwing laten die voor 
beide routes gelijk is, komt het verschil in bewonersaantal tussen beide routes in deze 
vergelijking nog meer tot uiting. Het aantal gehinderden met een wegingsfactor in functie van 
de afstand tot de luchthaven loopt in de LRD-route verder op tot meer dan de helft in 
vergelijking met de LRD route. 

 

                                                      
 

 

1 ULB (2014), Analyse ex post des nouvelles procédures aériennes mises en service le 6 
février 2014 dans la région métropolitaine bruxelloise, Bruxelles. 



Pg. 06                Gehinderde bewoners: LRD versus LW 
 

7. Rekening houden met bredere impactzone naargelang de 
afstand 

De vergelijking tussen beide routes kan nog verder gepreciseerd worden. Naarmate de 
vliegtuigen hoger stijgen, vermindert de geluidsoverlast op de grond, maar tegelijk is er ook 
een zekere mate van uitwaaiering omdat vliegtuigen niet allemaal de voorgeschreven route 
volgen. Bovendien splitsen de vliegroutes op zekere afstand van de luchthaven zich volgens 
de bestemming. Zo is er in de LW-route een afsplitsing naar het zuidwesten en zuidoosten. In 
de LRD-route is er een afsplitsing voor de vliegtuigen die naar het zuidwesten trekken. 
Onderstaande figuur 6 geeft deze oefening weer. Hierbij is de standaardbreedte van één 
kilometer langs weerszijden van de route uit vorige paragrafen vervangen door een breder 
wordende strook naargelang de afstand tot de luchthaven. Tegelijk wordt de hinder ook 
gradueel verminderd met deze afstand.  

Figuur 6: Vergelijking van impactzones tussen LW en LRD. 

 

De oppervlakte van de getekende LW en LRD-impactzones in de figuur zijn gelijk. Ook de 
gemiddelde wegingsgraad van hinder is gelijk tussen beide zones. Een telling van de 
bevolking in beide impactzones leert dat de LRD-impactzone 31% meer bewoners telt dan de 
LW-impactzone. Dit sluit aan bij de eerdere berekeningen in paragraaf 5 waarbij beide routes 
over de ganse lengte vergeleken werden.  
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8. Hoogte en hinder van vliegtuigen is niet evenredig aan de 
afstand tot de luchthaven 

Tot dusver werd steeds aangenomen dat vliegtuigen op eenzelfde afstand van de luchthaven 
op dezelfde hoogte vliegen en dus een gelijke hinder veroorzaken. In feite werd ‘afstand’ 
gebruikt als proxy voor hoogte. Dit is echter niet correct. In de route LRD kunnen de vliegtuigen 
niet ongehinderd stijgen vanwege conflicten met andere vliegroutes. Dit betekent dat de 
vliegtuigen gedurende langere tijd lager moeten vliegen en dus meer hinder veroorzaken dan 
wanneer de vliegtuigen de route LW volgen waar ze ongehinderd kunnen stijgen. In het 
evaluatierapport van Belgocontrol werd een sterke toename vastgesteld van de horizontale 
stukken in de stijgfaze bij de route LRD ten belope van liefst 50.051 km. per jaar. Zo blijkt uit 
onderstaande voorbeeld dat de vliegtuigen in de route LW een hoogte van 10.000 voet 
bereiken na 8 tot 25 km. In geval van route LRD wordt deze hoogte slechts bereikt na 13 tot 
30 km (Belgocontrol, p. 14).2 

Figuur 3: Verticaal profiel – voorbeeld: CIV5J(links) – CIV6J (rechts) 

 

Dergelijke kenmerken van een vliegroute zijn evenwel moeilijk in een model in te brengen 
zonder betwistbare aannames. We wensen hiervan dan ook geen verdere berekeningen te 
maken. Het geeft echter wel aan dat de geschatte toename van het aantal gehinderde 

                                                      
 

 

2 Belgocontrol (2015), Evaluation of EBBR Standard Instrument Departures 25R NW and 
“07 Rechtdoor”, Brussels. 
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bewoners in de LRD route, nog een onderschatting is. In realiteit ligt het verschil in het aantal 
gehinderde bewoners tussen beide routes nog hoger. 

9. Besluit 
In welk scenario dan ook geldt het volgende: een vliegtuig dat een LRD route volgt zal meer 
bewoners hinderen dan een vliegtuig dat een LW route volgt. Vergelijken we beide routes 
volledig, dan is het verschil zowat een derde. Laten we de gemeenschappelijke eerste vijf 
kilometer van beide routes buiten beschouwing, dan loopt het verschil verder op tot zowat de 
helft meer gehinderden in de LRd-route. 

Deze vaststelling is niet eens zo verrassend. De simulatiestudie die de KULeuven 
voorafgaand aan de invoering van de route LRD opstelde toonde al aan dat de LRD-route 
meer gehinderden zou opleveren3. In deze simulatie werd dan nog uitgegaan van een aantal 
gunstige veronderstellingen die uiteindelijk helemaal niet haalbaar bleken. Zo werd bv. alle 
vliegverkeer naar het zuidwesten (baken CIV) in de simulatie verondersteld niet de route LRD 
te volgen. Dat resulteert meteen in een onderschatting van 30% van het vliegverkeer dat in 
realiteit de LRD-route volgt. Maar zelfs met dergelijke veel te optimistische veronderstellingen 
resulteerde de simulatie nog steeds in een groter aantal gehinderden voor de LRD-route. 

Een argument voor de verschuiving van de route LW naar LRD kan dus in elk geval niét 
gezocht worden in een vermindering van het aantal gehinderden. Wel integendeel! Ook op dit 
punt scoort de nieuwe route LRD slechter dan de historische route LW.  

  

                                                      
 

 

3 KULeuven (2007), Evaluatie van de impact van gewijzigde opstijgroutes van baan 07R, 
07L en 02 in de zone ten oosten van Brussels Airport, Leuven. 
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10. Bijlagen 
Figuur 2: Bevolking tot 10 km van de startbaan en 1 km van de vliegroute in LW( boven) en 

LRD (onder) 
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Figuur 3: Bevolking tot 15 km van de startbaan en 1 km van de vliegroute in LW( boven) en 

LRD (onder) 
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Figuur 4: Bevolking tot 20 km van de startbaan en 1 km van de vliegroute in LW( boven) en 

LRD (onder) 
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Figuur 5: Bevolking tot 25 km van de startbaan en 1 km van de vliegroute in LW( boven) en 

LRD (onder) 

 

 



Pg. 13                Gehinderde bewoners: LRD versus LW 
 

Figuur 6: Bevolking tot 20 km van de startbaan en 2 km van de vliegroute in LW en LRD 
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