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Aanwezig: S. Paul, M. Millenaar, R. Jense, H. Albersen, C. Degenaar, M. Duijvestijn, R. Lichtenberg, 

C. van Dooren, P. Simons (voorzitter) 

Verhinderd: L. Ehlen 

 

1. Opening en mededelingen 

Peter opent de vergadering, heet allen welkom en meldt de verhindering van Lea Ehlen vanwege 

vakantie. Er zijn verder geen mededelingen. 

. 

2. Vaststellen verslag WMH vergadering 17 februari 2020 

Het verslag wordt tekstueel ongewijzigd vastgesteld. 

Naar aanleiding van het verslag wordt afgesproken dat de binnenkort te verschijnen RUD rapportage 

over de grondgebonden meldingen MAA zal worden geagendeerd voor de volgende werkgroep 

vergadering. 

Naar aanleiding van het verslag geeft Marco Millenaar aan dat de zogenaamde “transities” door de 

LVNL al op MAA worden gehanteerd en dat deze min of meer vergelijkbaar zijn met de “CDA 

(=glijvlucht) nadering”. 

Marianne Duijvestijn meldt verder dat KICL als afgesproken nader onderzoek heeft gedaan naar het 

vliegen van de NETEX en OLNO vertrekprocedure. Zij deelt de bijbehorende FANOMOS plots uit ter 

bespreking. Daarbij wordt geconstateerd dat verschillende toestellen bij vertrek richting Meerssen te 

ver doorvliegen naar het zuiden voordat zij de bocht naar het oosten inzetten en daarmee de 

oostelijke wijken van Maastricht belasten. Marco Millenaar brengt in dat dit mogelijk te maken heeft 

met het feit dat sommige “way points”  als “fly by” en andere als “ fly over” zijn gedefinieerd. Hij zal een 

en ander intern nagaan en de Werkgroep daarover informeren. Verder wordt afgesproken dat Peter 

de bevindingen van de Werkgroep zal meegeven aan het NLR ten behoeve van hun in het kader van 

het verkenningstraject Van Geel in te stellen onderzoek naar hinder beperkende maatregelen MAA. 

Ook wordt besloten dat KICL in dit verband nog de tracks van toestellen van Quatar Airways nader 

onderzoekt.  

 

3. Meldingenoverzichten eerste en tweede kwartaal 2020 

De vergadering spreekt waardering uit aan de KICL medewerkers voor de voorliggende rapporten. 

De paragraaf aandachtspunten c.q. aanbevelingen wordt als altijd nader besproken en als volgt 

aangepast: Aandachtspunten 1 en 2 worden geactualiseerd voor de eerste twee kwartalen van 2020. 

De  eerder in de vergadering gemaakte afspraak over het bespreken van de RUD rapportage 

grondgebonden klachten wordt eveneens als aandachtspunt opgenomen. De Werkgroep beveelt aan 

om in navolging van Eindhoven Airport ook op MAA een proef te doen met verschillende 

vertrekprocedures en herhaalt de aanbeveling van een proef op MAA met de zogenaamde “CDA 

nadering” (glijvluchtnadering). De aanbevelingen zijn erop gericht de effecten op de omgeving van de 

verschillende vliegprocedures  inzichtelijk te maken en te bezien op mogelijkheden van 

hinderbeperking. Peter Simons geeft aan dat hij beide aanbevelingen van de Werkgroep ook zal 

meegeven aan het NLR ten behoeve van hun hierboven gememoreerde onderzoek. Verder wordt een 

aandachtspunt c.q. aanbeveling opgenomen over het door de Werkgroep eerder in de vergadering 

besproken punt van de NETEX vertrekprocedure.  

De vergadering stemt vervolgens is met de meldingenoverzichten en stuurt ze ter behandeling en 

vaststelling aan de CRO. 

 

 



4. Extensieoverzichten januari tot en met juli 2020 

De extensieoverzichten geven geen aanleiding meer tot opmerkingen. 

  

5. Rondvraag en sluiting 

Besproken wordt een tweetal vermeende voorvallen op MAA op 13 augustus jl.  

Het burgerinitiatief Omwonenden MAA heeft op zijn website melding gemaakt van een MAA 

vliegbeweging voor 06.00 uur. FANOMOS onderzoek van KICL wijst uit dat dit ten onrechte is: er is 

van of naar MAA geen vliegbeweging voor 06.00 uur geweest en dus is geen sprake van het 

overtreden van de vergunde openingstijden.  

Hans Albersen vraagt aandacht voor een extensievlucht op 13 augustus om 23.52 uur die veel hinder 

heeft veroorzaakt. Het blijkt te gaan om een B747, die ook tot veel meldingen bij KICL heeft geleid. 

Hans Albersen bepleit in het kader van draagvlak in omgeving om deze vluchten op dit tijdstip niet 

meer te laten plaatsvinden en er dus ook geen extensie voor te verlenen. Verschillende andere leden  

steunen zijn pleidooi. Voor deze beweging wordt afgesproken dat MAA spoedig op haar website 

nadere uitleg over de (reden van de) extensie geeft. 

Rinie Lichtenberg geeft aan dat de laatste tijd veelvuldig starts en landingen over Meerssen en 

Maastricht plaatsvinden, zodat deze gemeenten extra worden belast, terwijl normaliter landingen 

doorgaans over Beek plaatsvinden en bovendien de meeste meldingen van ervaren hinder uit 

Meerssen en Maastricht komen. 

Marco Millenaar antwoordt dat de heersende windrichting in belangrijke mate bepaalt welke kant op 

wordt gevlogen. Indien de windkracht dat mogelijk maakt kiest de LVNL regelmatig op verzoek van de 

piloot of vanwege andere omstandigheden (zoals nabijheid ander verkeer) voor een zo direct 

mogelijke route (minder hinder, minder brandstof, minder kilometers boven Limburg). Het ontbreken 

van een taxibaan op MAA is eveneens een complicerende factor. De vergadering vraagt niettemin aan 

de LVNL het door Rinie Lichtenberg verwoorde signaal mee te nemen.  

Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter allen voor de constructieve bijeenkomst en verklaart 

de  vergadering voor gesloten. 

 

 

 

 

 

 

 


