Wij zijn tegen laagvliegen. Tegen laagvliegen in Overijssel, Tegen laagvliegen in
Friesland, tegen laagvliegen op de Veluwe.
En ik verzeker u, dat als we vandaag laagvliegen accepteren in het Oosten van
Nederland, dan hebben morgen laagvliegende vliegtuigen in heel Nederland.
Dan wordt laag vliegen het nieuwe normaal in de luchtvaart, niet alleen op de
Veluwe, niet alleen in Overijssel, niet alleen in Friesland en West-Friesland
maar overal in Nederland.
En dat willen we niet.
60 jaar geleden bouwden we snelwegen in Nederland. Dwars door de stad. Ik
was nog een kleine jongen toen in Breda dwars door de stad een vierbaans
snelweg werd aangelegd. En dat gebeurde niet alleen in Breda, maar ook elders
in Nederland. In Utrecht werd de Catharijnesingel tot snelweg omgebouwd en
in Maastricht bouwde men de A2 ook dwars door de stad..
Nu 50 jaar later is de snelweg in Breda vergraven tot een gewone doorgaande
weg; zit de Catharijne singel weer vol met water en heeft Maastricht haar
ondertunnelde snelweg.
Niemand kan nu nog begrijpen hoe we destijds ooit zo stom zijn geweest.
En vandaag op 11 november 2017, staan we hier om te voorkomen dat we nu
weer zo’n fout gaan maken. Want weet: over 50 jaar zal niemand meer
begrijpen hoe iemand ooit heeft durven voorstellen om op 1800 meer dwars
over Nederland te vliegen.
Het is gewoon te gek voor woorden. Hou op met die onzin. En laten we – met
elkaar – afspraken maken over hoe het dan wel kan. Ja, dat is niet gemakkelijk,
maar als je wil, kan er veel.
Wij van Red de Veluwe dromen van een vliegveld in de Noordzee. Een oud idee
maar daarom niet minder sprankelend. Afgelopen jaar heeft D66 daar opnieuw
aandacht voor gevraagd. Stel je eens voor. Een vliegveld op een eiland langs de
kust dat duizenden nieuwe banen creëert en waar de vliegtuigen kunnen
landen en opstijgen zonder schadelijke gevolgen voor de gezondheid van mens
en natuur. Het zou zomaar een serieuze optie kunnen. Zijn. En inderdaad,
waarom niet de zee in? Het kan; Osaka, Hong Kong en Macau gingen ons voor.
Wat een beeld. Een nieuw deltaplan voor Nederland: Lelystad in zee!

