
 

Contactgegevens: 
Marleen Schouteden, burgemeester, 016 85 30 20 
Jo De Clercq, schepen voor milieu, 0475 857 500 

 
De Kouter, Het Huis van de Gemeente is open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur. 
Maandagavond van 17.30 tot 19.45 uur en woensdagmiddag van 14 tot 16 uur. 
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Herent staat achter de ‘Leuven Rechtdoor’ vliegtuig route 

 
Tijdens een intergemeentelijk overleg met Haacht, Herent, Holsbeek, Kampenhout, 
Keerbergen en Rotselaar over de ‘Leuven Rechtdoor’ vliegtuigroute is beslist samen 
een persbericht te versturen over de sinds maart 2014 in voege getreden ‘Leuven 
Rechtdoor’ route. In een reactie op enkele voortijdige berichten van de overige 
gemeenten wijst Herent erop achter de ‘Leuven Rechtdoor’ route te blijven staan. 
 
De ‘Leuven Rechtdoor’ is een onderdeel van het Luchthavenakkoord van februari 2010 
dat door de federale regering werd gesloten en dat voor verdere uitvoering bekrachtigd 
en integraal opgenomen werd in het federale regeerakkoord van 2012. Ook de 
vertegenwoordigers uit de regio Leuven in de Kamer en het Vlaamse parlement gingen 
hiermee akkoord. Sinds maart 2014 werd de ‘Leuven Rechtdoor’ als sluitstuk van het 
Luchthavenakkoord ingevoerd.  
 
Dit Luchthavenakkoord is een evenwicht tussen de wens van de Brusselse perimeter 
om meer te spreiden en de wens van de Leuvense perimeter om de bestaande 
ruimtelijke ordening te respecteren en het vliegverkeer te houden waar het al 
decennialang was, namelijk in het verlengde van de twee parallelle banen. 
 
Zo blijft Herent achter de ‘Leuven Rechtdoor’ route staan. Met die route kan het 
opstijgende vliegverkeer op grotere hoogte achter Leuven afzwenken wat het lawaai op 
de grond vermindert. Herent is voor een billijke en evenwichtige verdeling van de 
hinder over oostelijke en westelijke bestemmingen over de regio’s en is aldus altijd 
vragende partij geweest voor een ‘Leuven Rechtdoor’, waarbij we verwijzen naar het 
memorandum aan de minister van mobiliteit van 2007. 
 
De invoering van de ‘Leuven Rechtdoor’ wordt voortdurend opgevolgd en geëvalueerd. 


