
Schade aan natuur, milieu en volksgezondheid 
stapelen zich op in de Zuid-Limburgse grens-
regio: petitie genoeg is genoeg wordt royaal 
ondersteund vanuit het academisch veld.
 
Aanleiding voor de bijgevoegde petitie was de 
zoveelste nachtrustverstoring door zware vracht-
vliegtuigen die dagelijks tussen 22:30 en 05:00 met 
veel lawaai op vliegveld Luik-Bierset landen en op-
stijgen. Deze vrachtvliegtuigen - uiteraard niet van 
de modernste soort en dus met veel milieuhinder 
-  houden veel mensen uit hun slaap en frequente 
slaapverstoringen leveren ernstige gezondheidsri-
sico’s op.
Ik ben hoogleraar Populatiegericht Gezondheidsbe-
leid aan de Universiteit Maastricht en dacht: laat ik 
de stoute schoenen eens aantrekken en een aantal 
collega’s benaderen met het verzoek een petitie te 
ondertekenen, deels persoonlijk ingegeven maar 
feitelijk ook uit maatschappelijke overwegingen.
Zoals wellicht bekend wil luchthaven Luik-Bierset 
de komende jaren uitbreiden naar 180 vliegbewe-
gingen per etmaal, zonder nachtslot. Het Milieu-
front Eijsden (MfE), waarin ik ook participeer, voert 
al jaren actie, maar mede door corona is het dos-
sier geheel stilgevallen: noch de Belgische noch de 
Nederlandse autoriteiten ondernemen iets, tenzij 
er sprake is van actie achter de schermen waar men 
het publiek geen deelgenoot van wil maken.
 
Naast Luik-Bierset ondervindt de regio Zuid-
Limburg ook hinder van Maastricht Aachen-Airport, 
uitbreidingsplannen voor de cementindustrie net 

over de grens (net nu aan de Nederlandse zijde van 
de grens ENCI haar deuren gesloten heeft) met vele 
hectaren mergelafgravingen, de Knauf-fabriek in
Visé, plannen voor de bouw van een grote biomassa-
centrale, en natuurlijk ook de bedrijfsonzekere 
kernenergiecentrale in Tihange.
 
In het algemeen is er uiterst weinig politieke 
belangstelling voor grensregio’s. Ik heb collega 
hoogleraren gevraagd de petitie, voor te leggen aan 
meneer Rutte en de ministerraad, mede te onderte-
kenen. Het betreft een roep om politieke aandacht. 
Misschien is het hiervoor nu niet helemaal het juis-
te momentum vanwege de demissionaire status 
van het kabinet, maar herhaling t.z.t. is mogelijk 
zodra er een nieuw kabinet zit (wie weet hoe lang 
dat nog kan gaan duren, want de kabinetsformatie 
wil niet erg vlotten). We versturen een soortgelijke 
brief ook naar de informateur.
 
Hein Wellen, de huidige voorzitter van MfE, juicht 
de steunbetuiging vanuit het academisch veld zeer 
toe. Of het iets teweegbrengt blijft uiteraard de 
vraag, maar een stem laten horen lijkt niet ver-
keerd. Met meer dan 50 ondertekenaars hopen we 
toch de politiek wakker te schudden, zodat de Zuid-
Limburgse bevolking niet langer wakker gehouden 
wordt gedurende de nacht.
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