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Werkgroep rond de Impact van de Lucht-
haven van Oostende op de Omgeving 

www.wiloo.be 

Oostende, februari 2021 

Nieuwsbrief leden & sympathisanten 

Beste WILOO-lid, 
Beste sympathisant, 
 
We leven in uitzonderlijke tijden. Het passagiersverkeer ligt sinds de lente van vorig jaar tot op 
heden zo goed als stil. In 2020 waren er in Oostende bijna geen nachtvluchten of bewegingen van 
TUI in de vroege en late uurtjes. Ook waren er weinig sport– en oefenvluchten, dus was er ook 
hiervan weinig overlast. De reden hoeven we u niet te vertellen. Dit blijft wel niet eeuwig zo... 

 
Covid-19 betekende ook, omdat een zeer groot deel van de 
wereldwijde luchtvracht in de buik van passagierstoestellen 
wordt vervoerd, dat het uitvallen hiervan, de vraag naar 
transport met “full freighters” sterk deed stijgen. ’Onze’ 
luchthaven kon vanaf april ’20 zijn vrachtgraantje meepikken. 
Vrachttoestellen vliegen helaas meestal ’s nachts en dat hebben 
we dan weer gemerkt vorig jaar. Vooral de maand december 
was erg druk met heel veel nachtlawaai, soms veroorzaakt 
door (stok)oude schroefvliegtuigen (turoprops), maar ook door 
de vele nachtvluchten van Egyptair Cargo. Vorige zomer was 
het opnieuw zo goed als onmogelijk met (half)open vensters te 
slapen. 
 
De gevreesde toename met zeer lawaaierige vrachttoestellen, na 
het verhogen van de geluidsnormen eind 2015, heeft zich (nog 
steeds) niet echt voorgedaan. Wel zagen we een aantal 
vrachtmaatschappijen komen en al relatief snel weer vertrekken 
(denk aan de Chinese firma die na drie dagen weer vertrok!).  
Reden: de luchthaven van Oostende heeft nog steeds een aantal 
structurele nadelen. Enkel door nachtvluchten aan te bieden, 
kon ze af en toe (tijdelijk) maatschappijen lokken. De private 
uitbater, het Franse Egis SA (nu al acht jaar actief), slaagde er 
gelukkig ook in 2020 (weer) niet in om duurzaam de 
vrachtactiviteit veel nieuw ‘leven’ in te blazen. Sinds begin 2021 
lijkt de souflé al weer ingezakt. Gelukkig. 
 
Toch duikt ‘reëel’ nieuw gevaar op. Laten we vooral niet 
vergeten dat er een aanvraag loopt voor de bouw van een 
grote nieuwe loods door de firma Versluys Logistics. En dat 
kan een gevaarlijke “game changer” worden! Meer hierover 
op de binnenpagina’s. 
 
Onze waakzaamheid mag niet verslappen. Daarom vragen we u 
om uw lidgeld te vernieuwen en onze werking te blijven 

ondersteunen. Honderden trouwe leden deden dit de vorige jaren en dank zij hun en uw trouwe steun 
zijn we in staat de druk op het luchthavendeksel te houden. 
 
WILOO ijvert, nog steeds, voor een definitieve en volledige nachtsluiting, een halvering van de baan, 
hergebruik van bepaalde terreinen, opstijgen en landen boven zee, vliegroutes weg van woonwijken. 
 

 

Boven onze woonwijken geen oefenvluchten meer 
met B747, B737, A320, helikopters enz. ! 
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Enorme vrachtloods gepland op de luchthaven! 
 
            
Nachtlawaai op komst... 
               
Op de luchthaven loopt momenteel een aanvraag 
voor de bouw van een vrachtloods voor de firma 
‘Versluys Logistics’. Het betreft een gebouw met 
opp. van zo’n 12.300 m2 bij een hoogte van 17 m.  
De constructie nabij de Torhoutsesteenweg zal 
parkingruimte bieden voor niet minder dan 60 
vrachtwagens. De verwachting is dat er bij vol 
gebruik dagelijks 150 trucks (20-tonners) op en af 
zullen rijden en 3000 ton goederen (e-commerce) 
in het gebouw zullen herpakt worden! Maar dat is 
niet alles. In een latere fase wil men de gebouwen 
uitbreiden tot een totale oppervlakte van zo’n 
45.000 m2! Zie: bit.ly/3spPNyv waar u ook de 
lokale politiekers vindt die dit volop steunen! 
 
Het hoeft geen betoog dat één en ander betekent 
dat binnen afzienbare tijd het nachtlawaai (en het 
wegverkeer) voor de omwonenden van de 
luchthaven dan ook enorm zal toenemen. 
Pakjesluchtvracht betekent (zoals in Luik bijv.) dat 
(grote) vrachtvliegtuigen vooral ‘s nachts landen en 
opstijgen! Waarna de pakjes overdag lokaal 
kunnen gedistribueerd worden per truck. 
Deze eerste en later een tweede  superloods, die 
de luchthaven van Oostende de potentie van een 
(nacht)vrachtluchthaven "à la Liège-Bierset" willen 
geven, vormen een grote bedreiging voor de 
nachtrust, immers: 
 
Deze kapitale loodsen worden niet voor niets 
gepland...  
 
Over een paar jaar vervalt de omgevingsvergunning voor de luchthaven! En dan zal de uitbater 
EGIS, bij verlenging of vernieuwing ervan, het aantal toegelaten nachtvluchten (x10?, x15?, 
x20?) fors willen opdrijven om deze loods(en) enigszins rendabel te krijgen.  
Op de kabinetten van de Vlaamse regering worden nu al de plannen hiervoor 'getoetst'.  
Zeer waarschijnlijk is hierover ook in de "Deep State" van Vlaanderen overleg geweest tussen 
de ondernemerswereld en haar politieke partners van NVA, VLD en CD&V. De huidige Vlaamse 
minister voor mobiliteit Lydia Peeters (VLD) heeft een visienota op de regionale luchthavens 
opgesteld (die we niet mogen zien). Ook wil ze m.b.t. tot de ontwikkeling van alle regionale 
luchthavens een kostenbatenanalyse (KBA) door een extern studiebureau laten uitvoeren. 
Die geplande KBA zal (weer) uiteraard niet de sluiting- of reconversiescenario's mogen 
onderzoeken, maar in het tegendeel, 'duurzame' luchtvaartgroei is het doel. Met steun van 
de Oostendse politiek! 
 
Een gewaarschuwde omwonende is er twee waard! 
 
Wat kunt u doen? 
Het is belangrijk dat omwonenden net als WILOO bezwaar indienen tegen de bouw van deze 
loods.  
Dat kan schriftelijk,  of online via het omgevingsloket Vlaanderen op URL bit.ly/2MGcVJI, 
waar u eerst het (halve) dossier kunt inkijken.  
In bijlage vindt u een model bezwaarschrift. U kunt dit invullen en in één van de 
onderstaande bussen gooien, of opsturen naar het schepencollege van Oostende. 
Opgepast: dit moet gebeuren vóór 5 maart 2021!.  
 
 
WILOO adressen te Oostende: 
Kruidenstraat 19;  Roerdompstraat 32;  Snepstraat 6;  Hoopstraat 23; André 
Chocqueelstraat 6. 

WORDT VERVOLGD!  
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Vliegtuigen die opstijgen boven zee moeten thans zo vlug mogelijk een bocht naar 
rechts maken om Middelkerke te sparen!  
Waarom moet dat niet wanneer ze boven Stene, Conterdam, Zandvoorde opstijgen!? 

 
 
 
• Onze strafklacht bij de Procureur-generaal te Brussel i.v.m. met vermoede malver-

saties bij de privatisering van de luchthaven nog niet geseponeerd werd../ 
 

• Dat er in onze (tweede) lopende zaak bij de Raad van State tegen de verhoging van 
de geluidsnormen (QC-26) nog steeds geen arrest is.  

 
• Dat we momenteel drie locaties hebben bij WILOO-leden rond de luchthaven waar 

we fijnstofmetingen doen... 
 

Wist u dat... 

WILOO wil aanpassing vliegroutes 

Momenteel hebben we in Brussel een groene (Ecolo) minister voor verkeer, de heer Gilkinet. Hij 
is bevoegd voor Skeyes de luchtverkeersleider. Een uitgelezen kans om eindelijk nieuwe vlieg-
routes boven het Oostendse luchtruim aan te ‘kaarten’.  
 
WILOO heeft bijgevolg een ontmoeting gevraagd met het kabinet van de minister om onze plan-
nen voor te leggen. En dit vooral met betrekking tot: 

 (vermijdbare) vliegroutes voor (trainings)vluchten met General Aviation toestellen en heli-
kopters boven woonzones. 

 opstijgen bij oostenwind boven de stad 
op de baan 08. 

 
En bij dat laatste stellen we voor dat vliegtui-
gen, net zoals op de nieuwe luchthaven van 
Berlijn, zo vlug mogelijk een bocht naar rechts 
maken.  
Toegepast in Oostende zou dit een enorme 
verbetering zijn voor omwonenden van de wij-
ken Stene, Conterdam en Zandvoorde. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dit alles is een vrij technische materie,  
Wij hopen zo snel mogelijk contact te hebben met de 
bevoegde minister. We wachten op het beloofde tele-
foontje! Ook covid-19 maakt één en ander niet zo 
makkelijk om op de koffie te gaan! 
 
Zodra er witte rook is, komen we hierop terug! 
 
Wordt vervolgd! 
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LIDGELD 2021 

Mogen wij voor onze werking verder op uw steun rekenen en de leden vragen  hun 
lidmaatschap te vernieuwen en aan de sympathisanten om lid te worden? 

Het lidgeld bedraagt ongewijzigd zoals steeds : 
- gewoon lid 10 euro 
- erelid 25 euro 
- studenten en gepensioneerden  5 euro 

 Alle bedragen groter of kleiner zijn natuurlijk ook welkom ! Samen sterk !  
 

 

Wil je elektronisch op de hoogte gehouden worden ? Geef uw e-mailadres op in het vak mededeling 

van uw storting of overschrijvingsformulier. Rek. nr. vzw WILOO: BE03 5230 8032 6684. 
 

Wilt u meewerken met het WILOO-bestuur of hebt u vragen, meld dit dan aan info@wiloo.be of 
stuur een schrijven naar ons secretariaat op volgend adres : Kruidenstraat 19 – 8400 0ostende. 

Heeft u een verzoek? 
 
 

Ik zou graag hebben dat WILOO (schrappen wat niet past) 
    - zich (meer) inzet voor, 
                   - of (vooral) aandacht besteedt aan: 
 
 
 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

 
 

 
 
 
          
    
    
    
    
            
           

  Koken kost geld  

Uw steun wordt sterk gewaardeerd 

Op de bus doen of opsturen naar het WILOO-bestuur op volgende adressen:  Kruidenstraat 19;  Roerdompstraat 32; 
Snepstraat 6;   Hoopstraat 23; André Chocqueelstraat 6;   Elisabethlaan 233.  

mailto:info@wiloo.be

