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Teuge vooruit –  zin en onzin over het vliegveld 

Wat een zuur stukje schreef mijn gewaardeerde collega Wim Vrijhoef namens D66 vorige week over 
vliegveld Teuge. Een stukje doordrenkt van angst en bangmakerij. D66 is teuge Teuge en dat maakt 
hij zeer helder duidelijk. 
“Zelfs PvdA/GroenLinks; uitbreiden dat vliegveld” kopt hij erboven, zonder verdere onderbouwing. 
Inderdaad PvdA/GroenLinks ziet positieve kanten aan het vliegveld, en wij zijn niet de enigen. Voor 
ons tellen 150 arbeidsplaatsen wel. En zeker ook de innovatieve ontwikkelingen die plaatsvinden op 
het vliegveld. 
 
Energieneutraal vliegveld 
Clean Tech Aviation, dat onderzoek doet naar groene vliegtuigbrandstof. De samenwerking met het 
ROC in Apeldoorn, om jongeren ter plekke op te leiden. Technisch opgeleide jongeren, die zo nodig 
zijn voor onze economie.  De drive van de directie om van vliegveld  Teuge een energie neutraal 
vliegveld te maken. De komst van nieuwe bedrijven en daarmee economische activiteit rond het 
vliegveld, maar ook met uitstraling in de kernen. Studenten piloten verblijven in huisjes op de 
Scherpenhof in Terwolde en ze doen hun boodschappen in de lokale supermarkt. Wij zijn helemaal 
niet negatief, dat heeft D66 goed begrepen. Wij willen ook de kansen en ontwikkelingen zien. 
 
Geen onnodig lawaai 
D66 staat alleen in z’n strakke afwijzing van het vliegveld. Wij realiseren ons dat er mensen zijn die 
last hebben van vliegtuiggeluid. Vermijdbare hinder moet natuurlijk worden tegengegaan. En wat 
ons betreft zijn die 80.000 vliegbewegingen die nu mogen plaatsvinden, ook een grens. (Het vliegveld 
komt daar nog lang niet aan toe). Maar voor ons is dat geen reden om Teuge zodanig te wurgen dat 
het zich niet meer kan ontwikkelen. 
Er zijn ook heel veel mensen die plezier beleven met het kijken naar de stijgende en dalende 
vliegtuigen. Die verbaasd naar boven kijken als daar ineens tien parachutisten naar beneden komen. 
Er zijn zelfs mensen die speciaal op een camping aan de Zanden gaan staan, omdat je dan zo mooi op 
het vliegveld kunt kijken. De restaurants lopen als een tierelier en de Slaapfabriek krijgt een prijs voor 
beste B&B. Allemaal positief nieuws. Waarom dan zo’n zuur stukje? 
 
Positieve ontwikkelingen 
Voor PvdA/GroenLinks tellen 150 banen wel, want daarachter zitten evenzovele gezinnen.   
Wij verwachten en hopen dat het er in de toekomst nog  meer zullen worden.  En als daar 
aanvliegverlichting en GPS navigatie voor nodig is, zullen wij niet zeggen dat het allemaal niet kan. 
Maar niet vliegen na 11 uur ’s avonds. Ook daar ligt voor ons een grens. 
Vliegveld Teuge was een paar jaar geleden op sterven na dood. Nu zit er weer groei en bloei in. Er 
zullen mensen zijn die er anders over denken, en ze laten ook regelmatig iets van zich horen. Maar 
wij zijn in ieder geval een stuk positiever over het vliegveld en de ontwikkelingen daar, gaan denken. 
Daar durven we best voor uit te komen. Als D66 dat bedoeld heeft met z’n kop boven het stukje, dan 

zeg ik, jazeker, laat maar komen: die uitbreiding van werkgelegenheid.  

Erik Nobel, lijsttrekker PvdA/GroenLinks 

 
Reageren? Graag! 
E: voorst@pvda.nl 
website: www.voorst.pvda.nl 
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