
Geluidshinder van MAA 
 
In een periode dat er weinig gevlogen wordt op MAA zijn er twee enquêtes gehouden onder de 
bevolking van Limburg waarbij ook gevraagd is naar de ervaren geluidshinder van MAA.  
 
Toponderzoek 
Onderzoeksbureau Toponderzoek heeft in het najaar van 2021 in opdracht van Nieuwsblad Transport 
een enquête gehouden onder de Limburgse bevolking over MAA. De resultaten zijn weergegeven in 
een rapport : Nieuwsblad Transport, Onderzoeksrapport Raadpleging Maastricht Aachen Airport: Nu 
en in de toekomst, november 2021. Toponderzoek 
Uit de beantwoording van vraag 6 blijkt dat 8% van de Limburgers veel overlast ervaart van MAA. Dat 
percentage komt overeen met een aantal van ongeveer 90.000 inwoners. Toeristen zijn niet 
meegeteld.  
 
Moticaction 
Begin 2022 heeft onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van de Provincie een enquête 
gehouden onder de Limburgse bevolking. De resultaten zijn gegeven in het rapport, Hoe kijkt de 
Limburger naar de toekomst van Maastricht Aachen Airport?, 14 april 2022 (Nr 22 op Toekomst 
Maastricht Aachen Airport - Provincie Limburg ) Aan de Limburgs die binnen een straal van 30 km van 
MAA wonen is gevraagd naar de hinder van geluid van de vliegtuigen. Op pagina 5 van het rapport 
staat: “Van de mensen die in een straal van 30 km om MAA wonen ervaart 10% het geluid als 
hinderlijk. Daarnaast ervaart 15% soms hinder.” Uit gedetailleerde informatie op pagina 15 blijkt dat 
de 10% “hinderlijk” bestaat uit 4% “zeer hinderlijk” en 6% “hinderlijk” 
Aantal mensen dat in Limburg binnen een straal van 30 km om MAA woont is ongeveer 650.000. 
(Zuid-Limburg, plus de gemeente Echt-Susteren en ongeveer de helft van de gemeenten Roerdalen 
en Massgouw.) de geeft de volgende aantallen: 

Zeer hinderlijk 4% 26.000 

Hinderlijk 6% 39.000 

Subtotaal (zeer) hinderlijk 10% 65.000 

Soms hinder 15% 97.000 

Totaal (soms) hinder 25% 162.000 

 
Berekend aantal 
In 2019, toen er meer gevlogen werd, was het berekende aantal ernstig gehinderen op basis van 48 
Lden gelijk aan 5.600. Volgens de WHO-norm moet gerekend worden vanaf 45 Lden. Dan wordt het 
aantal 8.530 ernstig gehinderden. In de MKBA in opdracht van de Provincie is echter gerekend vanaf 
50 Lden met een aantal van 3.000. 
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