
Het gaat de luchthaven Twente op dit moment 

deels voor de wind, bleek bij het IKT Café. Al het 

vastgoed rondom het terrein is volgens ADT Area 

Development Twente verhuurd. Verder verwacht 

ADT de komende tien jaar een groei van 1000 tot 

1400 arbeidsplaatsen voor het terrein, inclusief dro-

necentrum en zakelijke vluchten. Het belangrijkste 

echter? Vanaf eind 2016 is klein-zakelijk en recreatief 

vliegverkeer waarschijnlijk toegestaan. Op dit mo-

ment krijgen verschillende ondernemers daarom al 

ontheffing en landden er dan ook al businessjets in 

Twente.

Misschien vliegen we in de toekomst 

wel allemaal met onze eigen drone 

rond en hebben we geen luchthaven 

meer nodig. Die visionaire woorden 

sprak Meiltje de Groot in mei tijdens het 

IKT Café bij Campus Business Center. 

Voorlopig gelooft de waarnemend 

directeur van de Luchthaven Twente 

echter in het stap voor stap uitbouwen 

van de luchthaven.

‘Met je 
auto tot 
aan het 
vliegtuig 
rijden’

TEKST  |  LOES GROOTERS 
FOTOGRAFIE  |  CAROLIEN ABBINK

“Geen 
terminal 

met gouden 
randjes”

Spin-off met Chinese businessclub?

Waarnemend directeur en luchthavenmeester 

Meiltje de Groot meldde deze middag nóg een 

succesje. “Er is een groep Chinezen die de lan-

dingsbaan en het landschap zó mooi vinden, dat 

ze in Twente een businessclub hebben opgericht 

als tussenstop. Dat kan een spin-off worden”, 

probeerde ze de zaal te prikkelen.

Lowcostluchthaven niet leuk

Ondertussen vroeg interviewer Dorothée 

Loorbach zich af of De Groot niet liever lijn-

vluchten op ‘haar’ terrein had. “Dan moet je een 

luchtverkeersleiding en dergelijke hebben en dat 

is duur. Je hoeft ook niet allemaal hetzelfde te 

bieden”, luidde het antwoord. “Het is niet altijd 

leuk om lowcostluchthaven te zijn. Ik geloof meer 

in nieuwe concepten ontwikkelen. Ondernemers 

mogen op dit moment gewoon met hun auto tot 

aan hun vliegtuig rijden en hun koffers overladen. 

Dát willen businessmensen. Vanuit die hoek 

wil ik verder ontwikkelen en stapje voor stapje 

uitbouwen.”

Geen opsmuk

De Groot heeft voorlopig één doel: “Zo weinig 

mogelijk geld uitgeven en een zo goed mogelijk 

product leveren. Dus geen terminal met gouden 

randjes waar je wacht op vliegverkeer.” In de basis 

stelde ze dat hier vooral brandweer nodig is en 

een havenmeester die via de radio praat met 

vliegtuigen. De lage kosten heeft ze dus wel in 

de peiling. Hoe zit het aan de opbrengstkant? 

“We vragen onder meer geld voor stalling van 

vliegtuigen in hangars.” Bedrijven uit de regio zijn 

volgens de Groot blij met die mogelijkheid. “On-

dernemers zeggen dat ze sneller kunnen zijn, als 

zij hun vliegtuig niet op Eindhoven of in Duitsland 

hoeven te stallen.” 

Maakt vliegveld regio bereikbaar?

Inkomsten komen er ook door het terrein te 

gebruiken voor tests. “Met een grote waterbaan 

wordt bijvoorbeeld getest hoe apparatuur zich 

houdt als een vliegtuig remt.” Wat De Groot 

betreft meteen een mooie kans voor de UT om 

verder te ontwikkelen. Voor inkomsten kijkt ze 

verder met een schuin oog naar de luchthaven 

in Maastricht die subsidie krijgt. Dat geldt echter 

lang niet voor alle vliegvelden. Hoe zit dat? “Is het 

infrastructuur of moeten luchthavens zelf het 

hoofd boven water houden? Dat is een principiële 

keus”, aldus de havenmeester. “Maastricht koos 

voor infra en gaf dus subsidie.” Het belangrijkste 

dat Twente nodig heeft om óók zo’n subsidie te 

krijgen? “Lokaal en regionaal draagvlak.” De vraag 

is of ze daar deze middag een bodempje voor 

heeft gelegd…
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