DRINGEND PERSBERICHT
AIR CARGO MISBRUIKT CORONACRISIS OM PLAFOND NACHTVLUCHTEN TE DOORBREKEN.
MISDAGIG EN ONNODIG OMDAT ER OVERDAG GENOEG CAPACITEIT IS.
Als woordvoerder van Actie Noordrand en haar rechtspersoon, vzw Boreas protesteer ik namens de
honderdduizenden inwoners van de Noordrand met kracht tegen dit voorstel.
Nachtvluchten zijn zeer verstorend voor het immuunsysteem, het immuunsysteem dat bij gebrek aan
vaccins en werkende antivirale middelen vooralsnog de enige verdediging is tegen een doorgezette aanval
van het nieuwe coronavirus. Deze nachtvluchten gebeuren vaak met zeer zware, viermotorige dus
gegarandeerd ernstig slaapverstorende 747's.
Er zijn wereldwijd genoeg recente medische studies beschikbaar die uitwijzen hoe verstorend
nachtvluchten en slaapverstoring zijn voor het hormoonstelsel en DUS het immuunsysteem.
Indien er al extra capaciteit nodig is voor medicatie en ander medisch materiaal, NIET VOOR ANDERE
ZAKEN, dan kan deze eventuele in coronaverband benodigde medicatie perfect overdag vervoerd
worden. Deze vluchten kunnen even perfect of via Brussels Airport of via Liege Airport vliegen. Dit vergt
minder aanpassing dan ooit van de vluchtschema’s omdat het luchtruim tijdens de dag door diezelfde
crisis onderbenut is. Er is plaats genoeg. Het in de perscommunicatie van Air Cargo aangehaalde Schiphol
laat daarom gewoon overdag meer vrachtvluchten toe, vrachtvluchten die ze eerder afwezen omdat ze
toen geen dagcapaciteit meer hadden. Nergens is in hun communicatie sprake van meer nachtvluchten.
De sluikse poging van Air Cargo,( de koepelorganisatie van de vrachtvluchtengemeenschap) om de
wettelijke grens van 16.000 nachtvluchten mogelijks blijvend te omzeilen, is niet alleen op zijn best
ondoordacht en kortzichtig. Het is ook een regelrechte aanslag op de gezondheid van Belgische burgers,
die juist in deze moeilijke tijden extra bescherming van hun gezondheid verdienen van hun overheid
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