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‘Airlines komen ons

vliegveld overnemen’
Lelystad Airport wordt vakantievliegveld. En dat heeft grote gevolgen voor de

vliegbedrijven die er nu zitten. Voor recreatieve luchtvaart is er straks veel

minder ruimte. ,,We zijn hier straks niet meer gewenst.”

Paolo Laconi

R
egen klettert hard neer op het verse
asfalt van de landingsbaan. Rukwin-
den schudden bomen heen en weer.
Deze ochtend wordt er even niet ge-
vlogen bij Wings over Holland op
Lelystad Airport. Maar zodra de wind

gaat liggen, duwt eigenaar Luuk van Hooijdonk
(57) een van zijn vliegtuigen de hangar uit  en
wordt er weer gevlogen. Op elk gewenst moment.
Op zicht en zonder toestemming van luchtver-
keersleiding.
Dat kan straks niet meer. Lelystad Airport opent
per 1 april 2019 als vakantievliegveld. En dat bete-
kent officiële luchtverkeersleiding, het indienen
van uitgebreide vluchtplannen voor vertrek en
strenge beveiliging op het vliegveld. ,,De grote air-
lines komen ons vliegveld overnemen”, zegt Van
Hooijdonk. ,,De kleine luchtvaart, bedrijven zoals
wij, is voor de luchtverkeersleiding alleen maar
lastig. We zijn hier straks niet meer gewenst. Zo is
het op Schiphol ook gegaan.”
Op dit moment zijn er zo’n veertig bedrijven op
Lelystad Airport gevestigd. Vliegscholen, onderne-
mingen die rondvluchten aanbieden, onderhouds-
bedrijven. Samen zijn ze goed voor een kleine
honderdduizend vliegbewegingen per jaar. Daar-
mee is ‘Lelystad’ het grootste vliegveld voor recrea-
tieve luchtvaart in ons land.

Problemen
Maar dat gaat veranderen. Want door de groei van
het vakantievliegveld, is er minder ruimte voor de
kleine luchtvaart. ,,In de toekomst is er nog maar
plek voor 30.000 vliegbewegingen. Op dit moment
maken wij er in ons eentje al 15.000. We zitten
straks van de ene op de andere dag in een krimp-
markt. Geen enkel bedrijf kan zich veroorloven

groeid tot een vliegbedrijf van formaat. Vooral les-
vluchten, maar ook verhuur van vliegtuigen, stal-
ling en onderhoud. Dat de toekomst ongewis is,
knaagt aan hem. ,,Die onzekerheid is funest. Ei-
genlijk staat mijn bedrijf al een paar jaar stil. Inves-
teren in mijn huidige activiteiten - lesvliegen - kan
niet, want daarvoor is in de toekomst gewoon geen
ruimte meer.”

Onbetaalbaar
Bovendien dreigt Lelystad Airport onbetaalbaar te
worden voor de kleine luchtvaart, vreest Van
Hooijdonk. Er wordt voor 90 miljoen euro geïnves-
teerd in het moderniseren van de luchthaven. Zo
komen er een gloednieuwe terminal, een langere
landingsbaan, parkeervoorzieningen, baanverlich-
ting. Ook wordt Lelystad een ‘gecontroleerd’ vlieg-
veld, met luchtverkeersleiding. ,,Al die investerin-
gen moeten wél worden terugverdiend”, weet Van
Hooijdonk. ,,Je kunt er donder op zeggen dat bij-
voorbeeld de landingsgelden gigantisch zullen
stijgen. Hierdoor wordt Lelystad Airport voor de
recreatieve vlieger onbetaalbaar. En wordt de con-
currentiepositie van bedrijven zoals die van mij
ernstig aangetast.”
Oud-staatssecretaris Sharon Dijksma beloofde in
september te onderzoeken of bedrijven uit de re-
creatieve luchtvaart versneld kunnen verhuizen
naar vliegveld Teuge, bij Apeldoorn. Van Hooij-
donk heeft het ook gehoord, maar is pessimistisch.
,,Stel dat ik op Teuge overnieuw begin, dan kost me
dat een miljoeneninvestering. Ik zit hier in Lely-
stad met drie hangars en 5.200 vierkante meter be-
drijfsoppervlakte die ik aan de straatstenen niet
kwijtraak. Bovendien zitten de huidige onderne-
mers op vliegveld Teuge niet te wachten op een in-
vasie uit Lelystad. In een straat waar al twee bak-
kers zitten, heeft het niet veel zin nog een derde en
vierde bakker toe te voegen.”
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luchtvaart is

voor de

luchtverkeers-

leiding alleen

maar lastig 

—Luuk van Hooijdonk

‘Met belangen van de recreatieve

luchtvaart is geen rekening gehouden’
De recreatieve luchtvaart in ons

land had veel meer moeite moeten

doen om mee te praten over de uit-

breiding van Lelystad Air-

port. Dat stelt voorzitter

Mark Rademaker (foto)

van AOPA, de belangen-

organisatie voor de re-

creatieve luchtvaart.

,,Als kleine luchtvaart wil-

den we in 2008 een plek

aan de Alderstafel Lelystad om

mee te praten over de uitbreiding

van het vliegveld. Dat is destijds ge-

weigerd, onze belangen zouden

worden behartigd door Lelystad

Airport. Dat is een misvatting geble-

ken. Met de belangen van de re-

creatieve luchtvaart is bij de uitbrei-

ding van Lelystad geen rekening

gehouden. We hadden ons

destijds veel harder moe-

ten opstellen en onze

plek aan tafel moeten

opeisen.” Inmiddels wor-

den belangenverenigin-

gen zoals AOPA en de Ko-

ninklijke Nederlandse Ver-

eniging voor Luchtvaart wel bij

de plannen betrokken. ,,Kennelijk

wil de overheid haar leven beteren”,

zegt Rademaker. ,,Maar nu is het te

laat. De kaarten voor Lelystad Air-

port zijn al geschud.”

driekwart van de activiteiten af te stoten en pro-
bleemloos te overleven. De huidige bedrijven hier
wordt de nek omgedraaid. Zeker tachtig procent
verwacht in de problemen te komen.’’
Met ferme passen loopt Van Hooijdonk door zijn
drie hangars. Ze staan vol vliegtuigen. Negen voor
eigen gebruik, de rest van particulieren die hun
vliegtuig bij Wings over Holland stallen. In de on-
derhoudshal staat het paradepaardje: een North
American Texan. Een ‘warbird’ uit 1941, door de US
Airforce ingezet tijdens WOII. ,,Eind vorig jaar ge-
kocht en laten spuiten in de kleuren van de Konink-
lijke Marine. Mooi hè?”
Van Hooijdonk is trots op zijn onderneming.
Sinds 1983 op Lelystad Airport gevestigd en uitge-
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