
Actiegroepen hebben geen vertrouwen in belevingsvlucht laagvliegen 

 

“Belevingsvlucht is een niet realistische vliegshow” 

 

De Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen ( SATL ), actief in zes provincies rondom 

vliegveld Lelystad, hebben geen vertrouwen in de zogenoemde "belevingsvlucht" die woensdag 30 

mei plaatsvindt. De eenmalige vlucht met een Boeing 737-800 zou het laagvliegen vanaf Lelystad 

boven de provincies moeten simuleren.  

Het is een vliegshow die niets te maken heeft met de dagelijkse hoeveelheid ellende die over ons 

uitgestort wordt als Lelystad Airport open zou gaan. Het is alsof je de  irritatie van een lekkende 

kraan met één druppel water wil simuleren. 

 

Niet representatief  
 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert de belevingsvlucht op de beoogde 

laagvliegroutes van Lelystad, hoogtes 1800 tot 2700 meter. Het doel is om inwoners van de 

getroffen gebieden rond Lelystad te laten ervaren hoe het is om een vliegtuig op die hoogtes te 

horen en te zien vliegen. De belevingsvlucht zal de laagvliegroutes naar Lelystad slechts één of 

enkele keren vliegen. Het is daarmee niet representatief voor de werkelijke situatie als Lelystad zou 

openen. Uiteindelijk gaat het dan om 45.000 vliegbewegingen, dat zijn  gemiddeld  vijftig 

vliegtuigen per dag die vertrekken en landen. In het hoogseizoen zal dit aantal veel hoger zijn, 

waarschijnlijk 100 à 120. Dat vertrekken en landen gebeurt veelal tussen 06.00 en 08.00 uur, rond 

het middaguur en vanaf 19.00 uur. 

 Let op: de belevingsvlucht wordt uitgevoerd zonder het veel meer lawaai en uitstoot gevende 

stijgen van het vliegtuig. 

Te licht: geen passagiers aan boord 

Tijdens de vliegshow met de Boeing 737 zijn geen passagiers en bagage aan boord. Het ontbreken 

van passagiers wordt weliswaar gedeeltelijk gecompenseerd door het vliegtuig volledig af te tanken, 

maar het vliegtuig is dan toch nog 7 à 8 ton lichter dan straks het geval zal zijn. In de praktijk zullen 

zwaardere vliegtuigen meer lawaai produceren en meer luchtverontreiniging veroorzaken. 

Tijdens de belevingsvlucht boven Noord en Oost-Nederland zal volgens gegevens van het 

ministerie van I&W ongeveer 12.000 kilo kerosine worden verbrand; dit levert ca. 30.000 kg 

kooldioxide op. Bij de belevingsvlucht wordt de uitstoot van het voor de gezondheid gevaarlijke 

ultrafijnstof niet gemeten. Daar wordt bij de beoordeling van het gehele vlieggebeuren ten onrechte  

totaal niet naar gekeken. 

 

Protest bewoners 

Het ministerie heeft al aangekondigd dat de belevingsvlucht geen rol zal spelen in de verdere 

besluitvorming. Ongeacht de overlast die op die dag ervaren wordt zullen de plannen voor het 

laagvliegen vanaf Lelystad als het aan het ministerie ligt, gewoon worden doorgezet. Daarom gaan 

de actiegroepen door met hun verzet tegen de verwachte overlast van de uitbreiding van Lelystad 

Airport. Op zaterdag 23 juni is er dan ook als onderdeel van een landelijk protest tegen 

luchtvaartgroei om 13.00 uur een demonstratie in Zwolle.  

*SATL bundelt 18 actiegroepen uit Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Noord-

Holland (website satlonline.nl).Voor meer informatie Gea deWit-Verweij / 06 20 03 15 03 
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