
Toelichting van de 
werkzaamheden: Renovatie van 
de start- en landingsbaan van 

Maastricht Aachen Airport



Wie zijn wij? Even voorstellen…

Projectleider 

>> Iwan Netten 

Omgevingsmanager 

EMVI-schrijver

>> Sophie van Aert 





Waarom moet de 
baan gerenoveerd
worden? 
• De start- en landingsbaan wordt 

aangepakt vanwege de 
veiligheid. De huidige baan, die in 
2005 is gerenoveerd, is aan 
groot onderhoud toe vanwege 
slijtage aan de bovenste lagen 
van het asfalt. Door deze slijtage 
ontstaat het risico dat kleine 
deeltjes van de baan loslaten die 
voor schade kunnen zorgen aan 
vliegtuigen. 



Welke werkzaamheden voert
Dura Vermeer uit? 

• Vervanging bovenste lagen 
asfalt van de start- en 
landingsbaan en W3;

• Reconstructie deel start- en 
landingsbaan en intersecties; 
Opbreken gehele verharding-
constructie (beton of asfalt) en 
aanbrengen nieuw asfalt;

• Vernieuwen betonverhardingen 
op enkele locaties; 

• Vervangen volledige vliegveld-
verlichting van de start- en 
landingsbaan. 





Wanneer vinden de 
werkzaamheden
plaats? 

• De fysieke werkzaamheden 
buiten op het vliegveld starten  
8 mei 2023 en zijn op 30 juni 
2023 gereed. 

• Gedurende deze 8 weken is het 
vliegveld volledig gesloten voor 
vliegverkeer. 

• Eind juni worden testvluchten 
uitgevoerd



Wat betekent dit voor de omwonenden? 
Welke hinder kunnen zij verwachten? 

Bouwverkeer

Geluid
Stof

Licht



Hoe gaan wij 
informeren? 

Wij vinden het heel belangrijk om 
de directe omgeving van te voren 
te informeren over onze 
werkzaamheden. 

✓ Informatiebijeenkomst. voor 
omwonenden uit de directe 
omgeving. (januari 2023) 

✓ Projectinformatiebrief. (10 
weken voor de start van de 
werkzaamheden) met daarin een 
gedetailleerde hinderplanning.

✓ Wekelijks inloopspreekuur. 
Tijdens de werkzaamheden zelf 
is er een wekelijks 
inloopspreekuur 

✓ Inzet BouwApp voor een 
dagelijkse update tijdens de 
werkzaamheden. 

✓ Burendag
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