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Aangifte van vermoedelijke bouwmisdrijven in landbouwzone en het 

vermoedelijk illegaal exploiteren van landbouwgrond en openbaar domein 

als luchthaventerrein. 

 

 

Vooraf 

 

Recent werd door één van onze leden de offerte-aanvraag voor de bouw van de tunnel opgevraagd 

voor inzage en kopiename op grond van de regelgeving “Openbaarheid van Bestuur”. 

Wat we onmiddellijk opmerkten was de verklaring dat er ter gelegenheid van de werken aan de 

tunnel “niets” aan de startbaan zou worden aangepast. 

Deze verklaring vonden we ook terug in de stedenbouwkundige vergunning en in de eraan 

voorafgaande aanvraag. 

Uit de discussie die door de gemeente Borsbeek was gevoerd in verband met de lengte van de 

startbaan wisten we dat er destijds een probleem was gerezen in verband met de lengte van de 

startbaan. 

Na bestudering van de foto’s in het landmetersrapport met betrekking tot deze discussie dienden we 

tot de conclusie te komen dat er ter gelegenheid van de werken aan de tunnel wel degelijk werken 

werden uitgevoerd aan de startbaan. We stelden zelfs een overbouwing vast op de zate van de R11, 

waarop de uitbaters van het vliegveld geen enkel recht kunnen doen gelden. 

De wijziging aan de startbaan en de overbouwing was volledig in tegenspraak met de vergunning, de 

aanvraag zelf en de bouwvoorschriften in de offerte-aanvraag 1. 

Het leek ons niet onmogelijk dat de stedenbouwkundige ambtenaar iets op de mouw was gespeld en 

dat zij geen kennis had van de werkelijke uitvoering van de werken. 

Deze voor ons als gewone burgers verbijsterende vaststelling noopte ons om de gehele 

stedenbouwkundige vergunning tegen het licht te houden. 

Na dit onderzoek stelden we vast dat de stedenbouwkundige ambtenaar niet alleen op het punt van 

de werken aan de startbaan foutief werd ingelicht. Vandaar deze nieuwe uitgebreide aangifte. 

 

                                                           
1
 Zie hiervoor ook onze “Aangifte van overbouwing door de niet aangevraagde en niet-vergunde uitbreiding 

van de start/landingsbaan op de zate van de R11 en terrein buiten het luchthavengebied” van 19 juni 2018. 
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In het kort: 

Op 12 augustus 2012 ontving de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar een “Aanvraag van 

een stedenbouwkundige vergunning voor technische of terreinaanleg” 

Deze aanvraag verwijst vooral naar het ontheffingsdossier van 31 mei 2012, opgemaakt door Enviro+ 

voor de Vlaamse Overheid, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen in verband met de plaatselijke 

toestand en de ruimtelijke context. 

In de aanvraag wordt uitdrukkelijk vermeld dat ter gelegenheid van de werken niets zal worden 

gewijzigd aan de startbaan. 

Anderzijds wordt over de RESA en de aanleg van de Stopway/Clearway niets vermeld onder punt 10 

van de aanvraag: “Beschrijving der werken”. 

De stedenbouwkundige ambtenaar levert een vergunning af op 29 januari 2013. 

Zij beslist onder meer dat de werfzone, die volledig gelegen is in landbouwgebied, na de werken 

terug in de oorspronkelijke staat moet worden gebracht. Zij beslist tevens dat de RESA en de 

veiligheidsstrook op het tunneldak onverhard moeten worden aangelegd en ingezaaid. 

Op grond van wat de stedenbouwkundige ambtenaar uitdrukkelijk vermeldde in haar vergunning van 

29 januari 2013 blijkt dat zij vermoedelijk geen kennis had van de algemene offerte-aanvraag voor de 

aanneming van werken: “Ondertunneling gewestweg R11 ter hoogte van luchthaven Deurne”. De 

hiervoor ingediende offertes zouden worden geopend op 28 juni 2012 door Wegen en Verkeer 

Antwerpen. Dit is dezelfde afdeling als deze die op 12 augustus 2012 voormelde aanvraag voor een 

stedenbouwkundige vergunning indiende. 

De beschrijving van de door de aannemer te volgen bouwtechnieken vermeld in de offerte-aanvraag, 

laten overduidelijk blijken dat de gewestplanbestemming “zone voor grondgebonden landbouw” 

werd gewijzigd in “omheind, niet aangevraagd verhard en afgesloten luchtzijde van het 

luchthavengebied”. Het is duidelijk dat de stedenbouwkundige ambtenaar hiervan onwetend werd 

gelaten. 

Ook de zate van de R11 werd op deze wijze geïncorporeerd in het luchthavengebied. Op het 

afgesloten gedeelte van de zate van de R11 kunnen de huidige uitbaters van de luchthaven, zijnde de 

private onderneming LEM Antwerpen NV en de vennootschap naar publiek recht LOM Antwerpen NV 

geen enkele aanspraak maken noch als gebruiker, noch als rechthebbende. 

De stedenbouwkundige ambtenaar heeft niet de bevoegdheid om de gewestplanbestemming van de 

landbouwzone ten oosten van de R11 te wijzigen en zij heeft dat in haar beslissing ook niet gedaan. 

De wijziging werd verdoken en de facto doorgevoerd, zoals verder zal blijken. 

Eenzelfde modus operandi hebben we moeten vaststellen bij de niet aangevraagde en niet vergunde 

overbouwing van het openbaar domein, u reeds meegedeeld met onze “Aangifte van overbouwing 

door de niet aangevraagde en niet-vergunde uitbreiding van de start/landingsbaan op de zate van de 

R11 en terrein buiten het luchthavengebied” van 19 juni 2018. 
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Feiten in verband met het verplichte herstel in de oorspronkelijke toestand van de 

werfzone 

 

Volgens het aan de stedenbouwkundige vergunning gehechte plan is de bedoelde werfzone het 

landbouwgebied ten oosten van de R11: 

 

 

In de vergunning onder de titel “Overeenstemming van de aanvraag met deze plannen” staat 
navolgende tekst in verband met de werfzone. 
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Langs de westelijke zijde van R11 ligt zoals hoger omschreven het bestemmingsplan voor de 
luchthaven. Dit plan wordt begrensd door de R11. R11 als dusdanig werd niet opgenomen in 
het bestemmingsplan. De R11 kent ter plaatse van dit plan een zeer kleine uitbreiding binnen 
het plangebied. Voor dit zeer kleine gedeelte is de aanvraag ook in overeenstemming met art 
8.2 Luchthavengebied van het gewestelijk RUP zoals hoger omschreven. De ondertunneling 
voor R11 gebeurt met name in functie van het realiseren van een veiligheidsstrook voor de 
landingsbaan voor de luchthaven. 
 
De werfzone voor de uitvoering van de werken ligt volledig aan de oostelijke zijde van R11. De 
tijdelijke omlegging van R11 tijdens de werken zal gebeuren aan de oostelijke zijde van R11. 
De totale oppervlakte die benut wordt voor de werfzone ligt voor een gedeelte in het 
gemeentelijk RUP Sportlandschap, in de deelzones zoals hoger omschreven. Het grootste 
gedeelte van de werfzone ligt binnen het agrarisch gebied. 
 
Aan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd een plan toegevoegd met de 
aanduiding van de maximale werfzone. De werken die plaats vinden binnen het ruimtelijke 
uitvoeringsplan zijn slechts tijdelijke werken. De terreinen worden na het beëindigen van de 
werken weer in oorspronkelijke staat hersteld. 

 

Deze eis van de stedenbouwkundige ambtenaar is vrij logisch wanneer men ervan uitgaat dat de 

RESA en de uitloopzone van de baanstrook onverhard zouden worden aangelegd. 

Evenwel kan men zich ook de vraag stellen in hoeverre dit te rijmen valt met een nivellering van 

meer dan 1 meter van bepaalde gedeelten van de landbouwzone, om deze op gelijk niveau te 

brengen van de startbaan? 

Wanneer de RESA en de uitloopzone onverhard worden aangelegd, laat dit de stedenbouwkundige 

ambtenaar toe om te stellen, dat in deze zone nog een “beperkt landbouwgebruik”2 mogelijk is en 

bijgevolg de gewestplanbestemming niet zal worden gewijzigd door de aangevraagde werken, ten 

minste wanneer de werfzone in de oorspronkelijke staat zal worden hersteld. 

Deze vaststelling en het feit dat zij geen kennis heeft van de geplande werkelijke wijze van uitvoering 

van de werken in de landbouwzone ten oosten van de R11 laat haar toe te concluderen: 

Conclusie 
De werken zoals aangevraagd in de voorliggende aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning zijn in overeenstemming met de geldende bestemmingen zoals vastgelegd in de 
ruimtelijke uitvoeringsplannen en gewestplan. 

 

Maar zoals verder zal blijken werd de stedenbouwkundige ambtenaar niet ingelicht van de 

werkelijke, maar verdoken en gecamoufleerde uitvoering van een gedeelte van deze werken. 

Deze vaststelling blijkt overigens van dezelfde aard te zijn als deze die ondergetekende raad van 

bestuur in naam van de VZW Verlenging Nooit reeds heeft aangegeven op 19 juni 2018, met 

                                                           
2
 Stedenbouwkundige vergunning, pagina 19: BEOORDELING VAN DE GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING 
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betrekking tot de niet aangevraagde en niet vergunde overbouwing van de startbaan op de zate van 

de R11. 

Zowel in de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, als de daarop volgende vergunning en de 

offerte-aanvraag voor de bedoelde werken werd immers expliciet gesteld – in tegenspraak met de 

door ons vastgestelde en aangegeven feiten – dat er tijdens de werken niets aan de startbaan zou 

worden aangepast. 

 

De startbaan werd echter wel degelijk gewijzigd en aangepast met 

 ongeveer 160 m² overbouwing op openbaar domein, dat niet tot de luchthaven behoort; 

 werd drempel 29 verplaatst in oostelijke richting waardoor de onderhoek van drempel 29 nu 

zelfs over de perceelgrens van het luchthavengebied op de zate van de R11 ligt; 

 en werden de Runway End Lights en Threshold Lights samengevoegd. 

 

Wij kunnen met betrekking tot de werfzone alleen constateren, dat deze volledig in agrarisch gebied 

lag en op dit ogenblik nog steeds niet volledig in de oorspronkelijke staat is hersteld. Integendeel in 

afwijking van de stedenbouwkundige vergunning werd deze zelfs over een oppervlakte van meer dan 

1 ha verhard zoals hierna zal blijken. 
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De (feitelijke) aanleg van de RESA en de baanstrook 

 

Deze wordt omschreven als een onverharde aanleg. De realiteit is echter anders. 

 

De dienst die de stedenbouwkundige aanvraag indient op 12 augustus 2012 heeft vóór deze datum 

op 28 juni 2012 de offertes geopend met betrekking tot de offerte-aanvraag “Ondertunneling 

gewestweg R11 ter hoogte van luchthaven Deurne”.  

De offerte-aanvraag voorziet met betrekking tot de verharding van de RESA en de baanstrook het 

volgende: 

2.1.2.1 Afgraving 
Ten behoeve van het latere terreinherstel langsheen de tunnelsleuf en bedekking van het 
tunneldak, dient de aannemer een partij afgraving tijdelijk te stockeren. 
 

2.1.2.7 Geschikt maken van uitgegraven bodem als ophogingsmateriaal 
2.1.2.7.C VOORAFGAANDE ONDERZOEK EN STUDIE 
De aannemer stelt de rapporten van het vooronderzoek en de studie naar de 
bindmiddeldosering ter beschikking. 
 

3.2.5.8 Lengteprofiel voor verkeer boven de tunnelconstructie 
Cfr: digitaal referentie-ontwerp. 
Het terrein boven het tunneldak dient geheel obstakelvrij afgewerkt, met een afgewerkt peil 
in perfecte lijn met de as van de landings/startbaan. 
Het afgewerkte peil wordt gerealiseerd door het tunneldak (na aanbrengen waterdichting en 
bescherming) te bedekken met bodem, minimaal 40cm dik. 
Deze bodem dient naderhand ingezaaid te worden. 

 

 

Op pagina 366 van de offerte-aanvraag staat verder: 

De aannemer zal volgende werken moeten uitvoeren aan de luchthaven Antwerpen, zoals 
beschreven in navolgenden. 

 (…) 

 Nodige werken voor de aanleg van de RESA en baanstrook met inbegrip van eventueel 
noodzakelijke stabilisering van de bodem onder de teelaarde. 

 Opnieuw aanbrengen van de teelaarde in de betrokken delen van baanstrook en RESA.  

 (…) 
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en onder de titel WERKEN AAN BAANSTROOK EN RESA wordt op pagina 367 van de offerte-aanvraag 

volgende werkwijze opgelegd: 

 

Op de opgegeven zones voor de aanleg van baanstrook en RESA moet de aannemer zo nodig 
grondverbeteringswerken uitvoeren die ertoe leiden dat voldaan is aan volgende eisen. 
 
Deze zone reikt tot tweemaal 75 m uit de as van de baan en dit voor heel de lengte van de 
baanstrook ( tot 60 m voor baandrempel 29 in de richting 29 ). 
 
Voor de verplichte RESA ( 90 bij 90) en voor het deel van de aanbevolen RESA waarvan de 
luchthaven reeds eigenaar is ( zie plan ) met een breedte van 2 maal 75 m. 
 
Het geëffend deel van de baanstrook moet zo worden uitgevoerd dat een vliegtuig dat uit de 
baan gaat een horizontale weerstand ondervindt door de laag teelaarde maar anderzijds 
voldoende draagkracht heeft zodat een vliegtuig niet dieper in de bodem zou zakken. 
 
Daartoe zal een laag van 15 cm teelaarde worden aangelegd boven de bodem die zo dient 
behandeld te worden dat een draagkracht is vast te stellen van 15 tot 20 volgens de 
California Bearing Ratio. 

 
 
 

De hiervoor bedoelde draagkracht van CBR15-20 opgelegd voor de baanstrook en de RESA maakt de 

verharde zone geschikt om een Boeing 737 te dragen, zodat deze niet verder dan 15 cm in de grond 

zinkt. Met andere woorden deze laag moet zo hard zijn dat zij zelf niet meer vervormt, want de 

maximale vervorming gebeurt in de 15 cm teelaarde bovenop de verharding. 

Gebruikelijk wordt dergelijke verharding aangelegd in verschillende lagen. Hierbij vertrekt men van 

een afgegraven ondergrond tot op een diepte waarbij een gelijkmatige drukweerstand kan worden 

gemeten over de ganse zone. Daarna wordt deze in verschillende lagen opgehoogd meestal met 

harde materialen, gaande van groot naar klein. 

Hier wordt een bindmiddel opgelegd dat eenzelfde resultaat zou moeten opleveren. Daarna wordt 

deze verharding bedekt of zo men wil “gecamoufleerd” met 15 cm teelaarde. 

In werkelijkheid is deze 15 cm de maximale diepte, opgegeven door de vliegtuigconstructeurs, 

waarbij het neuswiel van een vliegtuig in de grond mag zinken om niet af te breken bij een verkeerd 

gelopen landings- of opstijgmaneuver.3 

                                                           
3 (ACRP problem number 15-07-03) Runway Safety Area Design Criteria Amendment Based on Soil Strengths. Available 

literature review indicates that ICAO is a bit more specific about the strength requirement and states that “Aircraft 

manufacturers consider that a depth of 15 cm is the maximum depth to which the nose gear may sink without collapsing. 

Therefore, it is recommended that the soil at a depth of 15 cm below the finished surface be prepared to have a bearing 

strength of CBR value to 15 to 20”. CBR value is used to ascertain the load bearing capacity of the pavement course.(…) 
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Als de stedenbouwkundige ambtenaar in kennis was geweest van de in de offerte-aanvraag 

voorgeschreven aanlegwijze met verharding tot CBR 15-20, dan had zij nooit kunnen vermelden in 

haar vergunning dat in de betrokken zone nog een “beperkt landbouwgebruik”4 mogelijk was. 

Men hoeft geen landbouwer te zijn om in te zien dat een laag teelaarde van 15 cm bovenop een 

verharde niet indrukbare ondergrond zelfs maar beperkte grondgebonden landbouw zou kunnen 

toelaten. Deze stelling zou wel mogelijk geweest zijn indien de RESA en de baanstrook, zoals 

aangeduid “onverhard” zouden zijn aangelegd. 

 

 

  

                                                           
4
 Stedenbouwkundige vergunning, pagina 19: BEOORDELING VAN DE GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING. 
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De feitelijke wijziging van zone voor grondgebonden landbouw naar luchthavengebied 

 

Nu uit het onderzoek van de feitelijke verharding van de ondergrond van de landbouwzone tot CBR 

15-20 blijkt dat er zelfs geen beperkte grondgebonden landbouw meer mogelijk is, kan moeilijk 

anders dan worden besloten dat de gewestplanbestemming  “zone bestemd voor grondgebonden 

landbouw” de facto gewijzigd is in “luchthavengebied” in strijd met het gewestplan. 

Het luchthavengebied eindigt (vandaag nog steeds) op de grens met de R11. 

In het “ontheffingsdossier” wordt volgende figuur 1-3 overgenomen uit het plan-MER met een 

duidelijk afbakening van het luchthavengebied. 

 

Figuur 15 geeft een uittreksel uit het gewestplan Antwerpen, goedgekeurd bij K.B. van 
03/10/1979 (+ wijziging 10 december 1998) met de situering van de luchthaven 
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Figuur 16 Verordend grafisch plan 07 regionale luchthaven Antwerpen uit GRUP 'Afbakening 
grootstedelijk gebied Antwerpen' 

 

De hiervoor geciteerde en afgebeelde plannen geven duidelijk de grens aan van het gebied dat als 

luchthaven kan en mag worden geëxploiteerd, namelijk de perceelgrens met de R11, met uitsluiting 

van de zate van de R11 en het landbouwgebied ten oosten van de R11.  

 

(Foto Geopunt met zichtbare RESA 90/90 m.) 
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De luchtfoto op vorige pagina is afkomstig uit Geopunt.be (periode 13-03-2016 / 23-08-2016) en laat 

duidelijk de verharde en verhoogde RESA van 90 op 90 meter zien, evenals een gedeelte van de 

verharde en verhoogde baanstrook. 

De wijziging van landbouwzone naar een zone voor de exploitatie van een vliegveld wordt bovendien 

bevestigd door de verplaatsing van de omheining en de perimeterweg, zoals hierna verder zal 

worden aangetoond. 

 

Deze bestemmingswijziging kan niet worden verleend door de gewestelijke stedenbouwkundige 

ambtenaar en wordt door haar ook niet toegestaan. Zij is van mening dat door de onverharde aanleg 

van RESA en baanstrook nog steeds “ beperkt landbouwgebruik” mogelijk is. Zij werd echter door de 

aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning niet in kennis gesteld van de werkelijke 

aanbestede bouwwijze, namelijk de verharding tot CBR 15-20 van een oppervlakte van meer dan 

1 ha. (zie  uiteenzetting op pagina 7 hiervoor) 
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De incorporatie van landbouwgebied in de zone die als vliegveld wordt uitgebaat. 

 

De luchthaven wordt afgesloten aan de luchtzijde met een volledige omheining over en door de 

oostelijke landbouwzone en over de zate van de R11.  Naast de omheining loopt een perimeterweg, 

een weg – zoals het woord zelf aanduid – die gelegen is op de perimeter of de gebiedsgrens. 

Op de Geopunt-foto hieronder is de perimeterweg duidelijk zichtbaar. De omheining is de dunne lijn 

er vlak naast. 

 

De aangevraagde omheining rond de RESA is in feite de “verplaatsing” van de bestaande omheining 

die exact op de perceelgrens “luchthavengebied / R11” stond. 

Dezelfde vaststelling kan worden gemaakt voor de aangevraagde maar in werkelijkheid “verplaatste” 

perimeterweg. 

Deze weg die strikt genomen dienstig zou kunnen zijn voor grondgebonden landbouw, verkrijgt dat 

karakter niet zijn wegens de onmogelijkheid om op het terrein zelfs maar een beperkte vorm van 

grondgebonden landbouw uit te oefenen. De site is immers over een oppervlakte van meer dan 1 ha 

niet indrukbaar verhard waarna de verharding werd gecamoufleerd met 15 cm teelaarde. 
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Door de “verplaatsing” van zowel omheining als perimeterweg wordt de landbouwzone, die door de 

verharding niet meer voor grondgebonden landbouwzone geschikt is, geïncorporeerd in het gebied 

bestemd voor de exploitatie van een luchthaven. 

Deze “verplaatsing” naar – volgens sommigen althans – de “nieuwe grens” van de luchthaven 

bevestigt de vastgestelde “de facto” wijziging van de gewestplanbestemming van de 

landbouwgronden gelegen ten oosten van de R11 en binnen de omheining van de luchthaven, naar 

“gebied voor de exploitatie van een luchthaven”. 

Voor zoveel als nodig kan nog worden opgemerkt dat het desbetreffende landbouwgebied in 

concessie werd gegeven aan de Luchthaven Exploitatie Maatschappij Antwerpen NV. 

Het maatschappelijk doel 5 van deze onderneming is “in te staan voor de commerciële uitbating van 

de luchthaven van Antwerpen” en niet “beperkte grondgebonden landbouw” wat de vaststelling van 

de exploitatie van deze gronden als luchthaven onmiskenbaar bevestigt.  

  

                                                           
5
 Het bij de oprichting (10-7-2013) gepubliceerde maatschappelijk doel van LEM Antwerpen NV: 

 
De vennootschap heeft tot doel, in België, in eigen naam of in naam van derden, in te staan voor de 

commerciële uitbating van de luchthaven van Antwerpen, overeenkomstig de Concessie die hiertoe werd 
verleend door het Vlaamse Gewest en de wetgeving terzake. 

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en 
onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen 
uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze rechtstreeks 
noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke of 
persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, en dit in de meest ruime 
zin. 

Zij kan, op welke wijze dan ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of 
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen 
bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee 
samenwerken of fuseren. 
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De annexatie van openbaar domein door de aangelanden van de R11. 

 

Zoals reeds hiervoor werd gesteld is de vergunde omheining in werkelijkheid een “verplaatste” 

omheining en de vergunde perimeterweg gewoon een “verplaatste” perimeterweg.  Door deze beide 

“verplaatsingen” wordt wederrechtelijk het openbaar domein van de zate van de R11 in bezit 

genomen door de aangelanden – uitbaters van de luchthaven. 

Op de zate van de R11 kunnen noch LEM Antwerpen NV, noch LOM Antwerpen NV enige rechten 

doen gelden. Deze gronden zijn niet in gebruik gegeven aan de luchthaven en kunnen middels een 

omheining niet zomaar worden geannexeerd door de aangelanden. 

De annexatie is bovendien niet beperkt gebleven tot de illegale ingebruikneming van het openbaar 

domein. Er werden ook illegale werkzaamheden op uitgevoerd. Zo liggen de startbaan en drempel 29 

nu gedeeltelijk op de zate van de R11 en werden er verhardingen aangebracht waarvan de 

stedenbouwkundige ambtenaar niet op de hoogte werd gebracht. 
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De verdoken uitbreiding van de luchthaven. 
 
 
Om een vermoedelijk voor de hand liggende reden willen sommigen niet gezegd hebben dat het 
steeds de bedoeling is geweest om de luchthaven uit te breiden, onder meer door inname van 
landbouwgebied en annexatie van de zate van de R11. 
 
De stedenbouwkundige ambtenaar zal in haar beslissing op pagina 15 herhalen wat haar werd 
aangereikt in de vergunningsaanvraag:  

“De RESA zal de exploitatie van de luchthaven niet wijzigen maar wel bijdragen tot 
conformiteit inzake de internationale veiligheidsvoorwaarden met betrekking tot de 
baanstrook en de RESA. 
Aan de start/landingsbaan van de luchthaven Antwerpen niets zal aangepast worden ter 
gelegenheid van deze werken.” 

 
Na wat hiervoor werd beschreven inzake de bestemmingswijziging, de incorporatie en de annexatie 
van gronden moet deze stelling vermoedelijk worden bijgesteld. 
 
Uit diverse stukken en verslagen blijkt dat het wel degelijk steeds de bedoeling was om de 
luchthaven uit te breiden buiten het gewestplangebied “vliegveld”. Dit werd op een verdoken wijze 
geprobeerd door het naderhand ingetrokken GRUP R11 en later zal men het met meer succes 
proberen, maar eveneens op een verdoken manier, via de “Aanvraag van een stedenbouwkundige 
vergunning voor technische of terreinaanleg”. 
 
Deze aanvraag verwijst uitgebreid naar het ontheffingsdossier 6 met betrekking tot de “Ruimtelijke 
context”.  
 
In het ontheffingsdossier lezen we op pagina 14 onder 2.2.1 Doelstelling: 

(…) Voor uitbreiding buiten het luchthaventerrein, vormt de R11 - die ter hoogte van de 
luchthaven de naam Krijgsbaan draagt - een hindernis. Daarom dient ze omgelegd of 
ingetunneld te worden. 

 
Ook in de raad van bestuur van LOM Antwerpen NV van 19 juni 2014, zal de secretaris verwijzend 
naar de Concessie Overeenkomst met LEM Antwerpen NV van 13 juni 2013 het volgende notuleren: 
 

De (belangrijkste) taken van de LOM Antwerpen zijn (cf. artikel 2.1 van de CO 7): 
- Er voor zorgen dat de LEM Antwerpen al de andere infrastructuur noodzakelijk voor 
het behoud van het ICAO-certificaat kan aanwenden (bv RESA die niet gelegen is op 
het luchthaventerrein) (zie ook artikel 9.2, d van de CO) 
 

Het artikel 9.2, d van de concessieovereenkomst waarnaar de secretaris hiervoor verwijst maakt 

duidelijk dat de het geenszins de bedoeling is om te stoppen met de uitbreidingsplannen: 

(d) De LOM dient ervoor te zorgen en erover te waken dat de LEM alle infrastructuur die 

                                                           
6 31 mei 2012, opgemaakt door Enviro+ voor de Vlaamse Overheid, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen. 
7
 De secretaris van de raad van bestuur verduidelijkt de afkorting CO als volgt: Op 19 juli 2013 werd door de 

LEM Antwerpen en de Vlaamse Regering, in naam en voor rekening van de LOM Antwerpen in oprichting, de 
overeenkomst "Concessie van openbare dienst voor de commerciële uitbating van de luchthaven Antwerpen" 
ondertekend (verder "CO" genoemd). 
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is opgenomen in Bijlage 3 (Wijzigingen aan de infrastructuur), die noodzakelijk is voor 
(1) het behoud van het Aerodrome Certificate -Annex 14 of (2) het verkrijgen van een 
Aerodrome Certificate - Annex 14 van een hogere categorie overeenkomstig artikel 9.2 
(b), kan aanwenden bij de uitbating van de Luchthaven. 

Merk op dat door het niet noemen van de categorie van het bestaande certificaat de opstellers van 

de consessieovereenkomst alles open laten. Het verkrijgen van een certificaat van een hogere 

categorie gaat evenwel meestal gepaard met ingrijpende wijzigingen, waarvan een uitbreiding van de 

startbaan er één kan zijn. 

Samenlezing van voormelde teksten uit het ontheffingsdossier, de notulen van de raad van bestuur 

van LOM Antwerpen en artikel 9.2.d van de concessieovereenkomst maakt het voor iedereen 

vermoedelijk meer dan helder en klaar dat het steeds de bedoeling was en nog steeds is om de 

luchthaven uit te breiden op terrein buiten de luchthaven. 

Vermits enkel de zone “vliegveld” kan worden uitgebaat als luchthaven (zie de afbeeldingen op 

pagina 9 en 10 hiervoor) wordt getracht met alle middelen – ook illegale – terreinen in te palmen 

waarop gewestplanmatig geen luchthavenactiviteit is toegelaten. Dat daarvoor in de 

vergunningsaanvraag bijvoorbeeld verhardingen moeten worden verborgen gehouden voor de 

stedenbouwkundige ambtenaar vormt voor sommigen blijkbaar geen enkel probleem.  

 

Het lijkt ons zonder meer duidelijk dat 

 de hiervoor vastgestelde, maar verdoken gehouden verhardingen illegaal zijn; 

 dat hierdoor de exploitatie van de luchthaven werd uitgebreid 

o tot de geïncorporeerde landbouwgronden 

o en op de geannexeerde zate van de R11. 
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Verzoek 
 
Als belanghebbende partij “VZW Verlenging Nooit”, als vertegenwoordiger van inwoners rondom de 
luchthaven, vragen wij 

 het verwijderen van de niet aangevraagde en bestemmingswijzigende verhardingen in 
landbouwgebied; 

 het verwijderen van de afsluiting en de perimeterweg in landbouwgebied waar zij geen enkel 
verband hebben met landbouwexploitatie, maar die integendeel het gebied incorporeren in 
het luchthavengebied ten behoeve van de luchthavenexploitatie; 

 het ongedaan maken van het illegaal exploiteren van landbouwgronden als luchthaven; 

 het herstel van de werfzone (weergegeven op pagina 3 hiervoor) in de oorspronkelijke staat, 
zoals opgelegd door de stedenbouwkundige ambtenaar in haar beslissing;  

 het ongedaan maken van de annexatie van openbaar domein door de aangelanden van de 
zate van de R11; 

 het verwijderen van de niet aangevraagde verharding op de zate van de R11; 

 het verwijderen van de niet aangevraagde overbouwing, zoals reeds eerder gevraagd op 19 
juni 2018; 

 de nodige stappen te willen ondernemen ten einde over te gaan tot de gepaste 
strafrechtelijke beteugeling van deze vermeende bouwmisdrijven. 

 
Na uw onderzoek en na de indiening van uw PV bij de bevoegde Procureur des Konings zullen wij 
vragen om de VZW te laten registreren als “benadeelde derde”, zodat we te gepasten tijde als 
burgerlijke partij kunnen tussenkomen. 
  
Goedgekeurd om te worden ingediend bij de dienst 

AIHRO Antwerpen, 
Lange Kievitstraat 111/113 bus 55, 
2018 Antwerpen 
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