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De nieuwste vliegroutes
vanaf Lelystad bedreigen
het voortbestaan van het
Nationaal Paracentrum en
dus van vliegveld Teuge.

Door�onze�correspondent
Annette�Toonen

TEUGE.�In het clubhuis van het Nati-
onaal Paracentrum Teuge gaan de ge-
sprekken alleen nog maar over de
dreigende sluiting. „Het zit de hele
dag in je kop”, zegt een van de in-
str uc teurs.

Vorige week werd bekend dat één
van de vliegroutes die nodig is voor
de uitbreiding van Lelystad Airport
dwars over het Gelderse Teuge gaat.
Parachutisten kunnen daardoor niet
meer vanaf een hoogte van 12.000
voet (3,6 kilometer) springen, maar
vanaf 5.000 voet (1,5 kilometer).

Het is de doodsteek voor het para-
centrum, voorziet manager Simon
Woerlee, en daarmee voor het vlieg-
veld zelf. Het paracentrum is goed
voor de helft van de inkomsten (tota-
le omzet 600.000 euro). „Dat bete-
kent ons faillissement”, zegt direc-
teur Meiltje de Groot van Teuge Air-
port. Woerlee legt uit: „P a r a c h u te -
springen bij een hoogte van 5.000
voet is als voetballen op een half
veld. Je kunt nog wel een balletje
trappen, maar het is geen voetbal
meer. Er is op die hoogte nauwelijks
ruimte voor een vrije val.”

„Het is een drama”, reageert Bob
Draijer, instructeur en ‘tandemmas-
ter ’. Samen met Folkert Tijsma, ook
instructeur en tandemmaster, wacht

hij deze zondag in het clubhuis op
onbewolkter weer. Dan pas kunnen
ze de lucht in met bezoekers die voor
210 euro een sprong willen maken,
vastgeklonken aan een master.

Draijer is vanwege het parachute-
springen – zijn (freelance)werk – ve r -
huisd van Badhoevedorp naar Apel-
doorn, dichter bij Teuge. Tot 2009
werkte hij in Lelystad. Het paracen-
trum daar moest toen sluiten omdat
de vluchthoogte werd beperkt tot
6.000 voet, vanwege het steeds druk-
kere vliegverkeer van en naar Schip-
hol. De geschiedenis herhaalt zich nu
in Teuge, stellen de instructeurs.

Jaarlijks worden in Teuge 40.000
tot 45.000 sprongen gemaakt, de
helft van het aantal parachutespron-

gen in Nederland.
Het bericht over de route kwam

voor de parachutisten als een totale
verrassing. Ze dachten juist dat Teu-
ge de kleine luchtvaart uit Lelystad
zou moeten opvangen. Ook de pro-
vincie Gelderland en de aandeelhou-
ders van Teuge, de gemeenten Apel-
doorn, Deventer, Voorst en Zutphen,
voelen zich „over vallen”.

Enige optie
De route is de uitkomst van een ‘o nt -
we r p p ro c e s ’ van Luchtverkeerslei-
ding Nederland (LVNL) en het Com-
mando Luchtstrijdkrachten (CLSK).
In opdracht van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu hebben zij
zich gebogen over de nog ontbreken-

Eén�van�de�vliegroutes�die�nodig�is�voor�de�uitbreiding�van�Lelystad�Airport,�gaat�dwars�over�vliegveld�Teuge.
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de stukken van de vliegroutes van en
naar Lelystad Airport; de aansluitin-
gen tussen de al vastgestelde ver-
trek- en naderingsroutes en de ‘snel-
we ge n’ in de lucht.

Uitbreiding van de luchthaven in
Lelystad is nodig om Schiphol te ont-
lasten. Vanaf april 2019 moet in Lely-
stad internationaal verkeer mogelijk
zijn naar vakantiebestemmingen in
met name Zuid-Europa.

Volgens de woordvoerder van
LVNL was de route over Teuge de
enige optie voor het stijgende vlieg-
verkeer in zuidelijke richting. Alleen
deze route voldeed volgens haar aan
alle uitgangspunten.

Die voorwaarden, besproken door
de zogenoemde Alderstafel Lelystad,
een overleg tussen bewoners, ge-
meenten, provincies en ministeries,
luidden: de routes mogen Schiphol
en het militaire vliegverkeer niet in
de weg zitten, overlast voor steden
en dorpen moet zo veel mogelijk
worden vermeden en het vliegver-
keer boven de oostelijke provincies
moet op een hoogte van minimaal
6.000 voet blijven.

Volgens Edwin Boerkamp, voorzit-
ter van het paracentrum, „liegt”
LVNL dat de route over Teuge de eni-
ge optie was. LVNL en CLSK zouden
zelfs een voorkeur hebben gehad
voor een andere route. „Ik wil nu we-
ten welke route, en waarom die niet
is gekozen. Wie heeft er eigenlijk ge-
zegd: ‘Wij gaan het anders doen?’”

Rol van de provincie
De Koninklijke Nederlandse Vereni-
ging voor Luchtvaart schrijft in een
persbericht dat „buiten het overleg
wordt beweerd” dat de provincie Gel-

derland (grote) invloed heeft gehad
op de keuze voor de route. B eperkin-
gen voor Teuge zouden de provincie
goed uitkomen, vanwege klachten
over overlast, is de gedachte.

De Gelderse gedeputeerde Josan
Meijers (Luchtvaart, PvdA) verwerpt
die insinuatie: „Het komt ons hele-
maal niet goed uit. Teuge is belangrijk.
Het vliegveld biedt veel werkgelegen-
heid [30 bedrijven, 300 banen]” Ze
noemt de route over Teuge onaan-
vaardbaar. „Wij zagen dit niet aanko-
men. Het was bekend dat Teuge mis-
schien niet kon uitbreiden wat hoogte
betreft, maar er waren nooit signalen
dat Teuge zouden moeten inleveren.”

Meijers wil daarom ook ophelde-
ring van demissionair staatssec reta-
ris Sharon Dijksma (Infrastructuur en
Milieu, PvdA) waarom voor een rou-
te over Teuge is gekozen, en waarom
het vertrekkende vliegverkeer langer
lager (op 6.000 voet) over Gelder-
land vliegt dan tot nu toe aangeno-
men.

Volgens Boerkamp had ‘G elder-
l a n d’ niet genoeg kennis van zaken,
en heeft de gedeputeerde zich onvol-
doende gerealiseerd welke conse-
quenties de route heeft. Boerkamp:
„Het dringt nog niet door, maar Apel-
doorn wordt het Buitenveldert van
de Veluwe.”
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