
Luchtvaart groeien is aarde gloeien. Luchtvaart die zorgen baart. Noodlanding 

van het klimaat. In Amsterdam en vijf andere steden in de buurt van 

luchthavens wordt deze zaterdagmiddag geprotesteerd. Omwille gezondheid 

en klimaat moet de eindeloze groei van de luchtvaart stoppen, vinden de 

betogers. 

Het Landelijk Protest Luchtvaartgroei gaat bijna beginnen. Ellen 

Woudenberg uit Limmen showt haar spandoek met de tekst: 

’Schiphol vernietigt de atmosfeer (ook boven Heiloo). Net als 

tientallen andere actievoerders draagt ze rode kleding. ,,Voor straks, 

voor de groepsfoto. Het is code rood voor het milieu en daarmee 

onze leefomgeving. Ik heb in Haarlem gewoond en in Amsterdam 

toen verhuisde ik naar Limmen. Voor de landelijke rust. Dacht ik. 

Om de haverklap dat vliegverkeer. Recht over onze huizen. Soms op 

nog geen 400 meter hoogte. Gek word je daarvan. Alleen bij 



noordelijke wind vliegen ze niet over. Maar ja, dan is het vaak weer 

te koud om in de tuin te zitten. Zelf gaat ze heel bewust met 

vliegreizen om. Verbieden is onmogelijk maar er moet veel 

veranderen.’’ 

Rechtvaardig 

 

Dat vindt Ben van Dinteren uit Leiden ook. ,,Ik ben speciaal met de 

trein naar Amsterdam gekomen om dit mee te maken’’, geeft de 

tachtiger aan. ,,Ik ben het helemaal met de organisatoren eens dat er 

een klimaatvriendelijk en rechtvaardig luchtvaartbeleid moet 

komen. Wij betalen meer belasting voor ons drinkwater dan de 

vliegtuigmaatschappijen voor hun vervuilende brandstof. Het is 

toch van de zotte dat de luchtvaart kunstmatig in leven wordt 

gehouden wordt en er niet wordt geïnvesteerd in Europees spoor. 

Ze moeten zelfs nog een begin maken met nadenken over een 

Europees TGV-netwerk. Schandalig. Ik heb wel eens gevlogen ja, 

maar dat was voor mijn werk. De laatste twintig jaar heb ik geen 

vliegtuig van binnen gezien.’’ 

Zeker tweehonderd mensen hebben zich verzameld op het 

Museumplein. De actie, die tegelijkertijd ook in Eelde, Eindhoven, 

Maastricht, Rotterdam en Zwolle wordt gehouden, is een initiatief 

van Greenpeace en Landelijk Bewonersbelang Luchtvaart. Met LBBL 

bundelen diverse regionale bewonersverenigingen rond de 

Nederlandse luchthavens sinds mei hun krachten. Cas van Kleef, 

campagneleider Greenpeace licht toe: ,,Als het in stad A niet lukt om 

luchthavens uit te breiden omdat er teveel protest is, dan proberen 

ze het wel in stad B. Maar als je ergens anders deze CO2- en fijnstof-



kanonnen toelaat, krijg je het onherroepelijk in je eigen achtertuin 

terug. Daarom is het belangrijk dat we ons in zes steden verenigen.” 

Antonia Bonnee woont in Tuindorp Oostzaan. ,,Eigenlijk lijdt heel 

Noord-Holland onder onder de expansiedrift van Schiphol en de 

toename van alle vliegbewegingen. Als ik bij vrienden in Velsen ben, 

zien we de passagiers in de laagvliegende toestellen zitten. Die 

belachelijke pretvluchten moeten ze afschaffen. Als je met de trein 

naar Berlijn gaat betaal je het driedubbele van een vliegticket. Je 

moet geen reclame willen maken voor zulke funflights. Daar heb ik 

Libelle, waar ik al bijna mijn hele leven op geabonneerd was, ook 

duidelijk gemaakt. Ze bleven reclame maken voor driedaagse 

vliegtochtjes voor 99 euro. Toen heb ik mijn lidmaatschap opgezegd. 

Ook een vorm van protest.’’ 

 


