
jaar geleden een zelfgebouwde
woning in een buitenwijk van
Halle. ‘Vooraf hadden we nog ge-
informeerd of we onder de aan-
vliegroute van de luchthaven zou-
den liggen, maar men verzekerde
ons dat dat niet het geval was.
Ook bij onze bouwaanvraag in
2005 zijn we niet gewaarschuwd,
terwijl de plannen voor de hub
van DHL toen toch al twee jaar
bekend waren.’
En dus is het op doordeweekse
nachten bij westenwind om drie
uur ’s morgens gedaan met sla-
pen. ‘Op mijn werk ben ik soms
doodmoe, gelukkig ben ik nog
niet ziek geworden. Als er niet
snel iets aan de geluidsoverlast
verandert, gaan we hier weg.’
In de stroom van enthousiaste be-
richten over het pakjespaleis, dat
vandaag feestelijk in gebruik
wordt genomen, werden de pro-
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ARJAN PAANS
LEIPZIG/HALLE ‘Welkom in

het land van de vroege vogels’, be-
groet het vriendelijke bord auto-
mobilisten op de snelweg vlak
voor de afslag Halle-Ost. De be-
denkers van de campagne die de
deelstaat Saksen-Anhalt een
beter imago moet bezorgen, had-
den een paar jaar geleden vast
nooit bedacht dat de tekst voor de
inwoners van de regio een wel
heel cynische ondertoon zou krij-
gen. ‘Elke keer dat ik er langs rijd,
word ik bozer’, zegt Claudia
Pärsch (38), die sinds enkele
maanden elke nacht wreed wordt
gewekt door opstijgende vracht-
vliegtuigen. De moeder van twee
dochters, Charlotte (3) en Nina
(6), betrok samen met haar part-
ner Thomas Schrecker (38) twee

testen van omwonenden meestal
onderbelicht. Logisch, want voor
de regio rond Halle en Leipzig
brengt de verhuizing van DHL
van Zaventem een doorslagge-
vend argument: tweeduizend di-
recte arbeidsplaatsen zijn ermee
gemoeid en in de optimistische
scenario’s tot 2012 nog eens zo’n
10.000 extra banen. 
Brussel/Zaventem is sinds de in-
gebruikname eind maart gede-
gradeerd tot een regionaal
knooppunt. Doordat veel mensen
gebruik maakten van de vrijwilli-
ge vertrekregeling, blijft het aan-
tal gedwongen ontslagen beperkt
tot 170, veel minder dan eerst
werd gevreesd. Voor de Duitse
steden met een werkloosheids-
percentage van gemiddeld 15 pro-
cent is de nieuwe werkgever ech-
ter een geschenk uit de hemel.
DHL kreeg dan ook rond 50.000

sollicitatiebrieven. 
Het moederconcern Deutsche
Post meldde niet zonder trots dat
twee derde van het personeelsbe-
stand uit voormalige werklozen
bestaat. Begrijpelijk, vanuit dat
perspectief, dat het gerechtshof
in 2006 een uitzondering maakte
voor spoedeisende zendingen,

toen het de nachtvluchten van en
naar Leipzig op verzoek van om-
wonenden aan banden legde. En

aangezien spoedeisende bestel-
lingen nu net de specialisatie is
van DHL, mogen de lawaaierige

In de stroom van 
enthousiaste berichten
werden de protesten
van omwonenden
meestal onderbelicht

In Leipzig opent vandaag de nieuwe hub van koerierdienst DHL. Hoewel lokale
politici het distributiecentrum begroeten als een potentiële banenmotor,
houden de nachtvluchten ook hier veel bewoners uit hun slaap.

NIEUWE DHL-HUB IN LEIPZIGREPORTAGE

Na de ingebruikname is Leipzig/Halle 

Slapeloze nachten door
nieuw pakjespaleis
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Muziek van de jaren ‘70, ‘80, ‘90 via:
Brabant 
98.1 fm

West-Vl. 
101.0 fm + 98.2 fm

Oost-Vl. 
103.5 fm www.nostalgie.euAntwerpen 

102.9 fm


