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Met je hoofd in de wolken
Uheeft alle dierentuinen enpretparken vanons landal drie keer gezien? Stapdan eens
in een vierpersoonsvliegtuigje enkijk uwogenuit tijdens een rondvlucht.! 4
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I
k houd niet zo van vliegen.
Angst is een te groot woord,
maar laat ik zeggen dat ik leu-
kere dingen kan bedenken dan
de zwaartekracht te tarten met
een Boeing van 150.000 kilo. Ja,
je kunt je handiger gebreken

wensen als reisjournalist. Ik ben
als de schoonmaker met smetvrees,
de telefoniste met belangst en de
dakdekker met een hoogtefobie.
Vliegen is noodzakelijk kwaad; je
wilt zoveel mogelijk van de wereld
zien, dus niet zeuren.
Toch is er één element aan vlie-

gen dat ik fantastisch vind: – nou
ja, twee eigenlijk, maar de satee-
tjes in de Maleisische business
class laat ik even buiten beschou-
wing – het uitzicht. Hang me in
een vliegtuig boven een wereldstad
en de klamme handjes zijn onmid-
dellijk weer droog. Er is simpelweg
een bepaalde rust die zich van me
eigenmaakt boven zo’n miniatuur-

Lekkerweg ineigen lucht
Een rondvlucht maken in eigen land is zoiets als
een dagje Madurodam – maar dan zonder die
irritante reuzenschoenen in het beeld. En het is
natuurlijk ietsje spannender.
Tekst en foto’s:Matthijs Meeuwsen

Nog voor ik kanwijzen zet de piloot
een duik-vlucht in omdebasiliek van
Oudenbosch van dichtbij te bekijken.

Stuurmanskunst:Gloednieuw is-ie, maar eenmaal in de lucht blijkt de Piper een afwijking te hebben. Toch voelt auteur Matthijs Meeuwsen (r) zich 100% veilig bij piloot Peter Lolcama.

Seppe Airport ligt tussen
Roosendaal en Etten-Leur.
Een rondvlucht kost er tussen
de !99 (1 passagier, 15 minu-
ten) en !315 (2/3 passagiers,
60 minuten). Naast de rond-
vluchten kunnen bezoekers
rondstruinen in het lucht-
vaartmuseum, plaatsnemen
in de simulator, genieten van
een fly tea in restaurant De
Cockpit of zelf achter de
stuurknuppel plaatsnemen
tijdens een proeflesvlucht.
Op 4 september pakt Seppe
groots uit met een spette-
rende vliegshow (denk: lucht-
vaartacrobatiek en een grote
verzameling van historische
helikopters en vliegtuigen).
www.seppe-airport.com

SEPPE AIRPORT

landschap. Maar terwijl ik alle
continenten al heb bevlogen, ken
ik van mijn bloedeigen moeder-
land slechts de groene grasvlakken
rond Schiphol. Een schande, niet?
Juist. En daarom ging ik naar Bra-
bant voor een potje landschap-
turen vanuit de lucht.

,,Mensen die lekker een dagje hun
eigen land willen verkennen, zoe-
ken een leuke wandelroute, kopen
een boekje met demooiste fiets- en
mountainbiketochten of stappen
in een bootje. Maar slechts weini-
gen denken er aan dat je Neder-
land ook schitterend vanuit de
lucht kunt verkennen.’’ Stef Have
staat in een bijgebouwtje van
vliegveld Seppe, bij het Brabantse
dorpje Bosschenhoofd. De airstrip
werd ruim zestig jaar geleden uit
de grond gestampt, en sinds de
voormalige luchtmachtpiloot het
vliegveldje twee jaar geleden over-

nam zijn er grootse uitbreidings-
plannen. Ruim vijftigduizend
vliegtuigen vertrekken of landen er
jaarlijks al, waarvan ongeveer de
helft bestaat uit recreatievluchten.
En dat aantal mag best een beetje
groeien. Have: ,,Het is misschien
niet zo’n bekende vrijetijdsbeste-
ding, maar de mensen die hier
komen voor een rondvlucht zijn
achteraf laaiend enthousiast.
Goed, het is geen typisch vrijgezel-
lendaguitje waarbij iedereen onder
de modder weer naar huis gaat,
maar het is wel een unieke erva-
ring. Nederland is gewoon heel erg
mooi vanuit de lucht. Piepjong of
80 jaar oud, we hijsen je gerust het
vliegtuig in.’’
Zo’n zeventig propellervliegtuig-

jes staan op Seppe te blinken in de
zon nabij de 830meter lange start-
en landingsbaan. Ze vliegen naar
elk mogelijke uithoek van het land,
alleen in de buurt van Schiphol of
boven een militair vliegveld wordt
een rondvlucht een moeilijker ver-
haal. Ik volg piloot Peter Lolcama
– brede grijns, grijzig naar achter
gekamd haar en, hoe kan het ook
anders, donkere pilotenbril – naar
een brandschone vierpersoons

Piper. ,,We gaan lekker fladderen,’’
zegt hij opgewekt. ,,Potverdik-
keme, kijk eens wat een prachtige
kist. Gloednieuw is-ie.’’
Eenmaal in de lucht wordt zijn

enthousiasme enigszins getem-
perd. ,,Tsjongejonge, dit is gewoon
een kromme kist,’’ klinkt zijn blik-
kerige stem lachend door de kop-
telefoon. ,,Het is een banaan; hij
kan hierna zo bij het schroot. Een
vliegtuig moet recht blijven han-
gen, maar deze heeft een afwij-
king. Kijk maar.’’ De piloot gooit
beide handen in de lucht en het
vliegtuigje zwenkt abrupt naar
links. Lolcama heeft er duidelijk
schik in. Even later gooit hij de
neus van het vliegtuigje omhoog

en onmiddellijk weer naar bene-
den. ,,Hé, hé, hé,’’ joelt hij. Ik be-
denk me dat ik in een doorsnee
lijnvlucht inmiddels bibberend
mijn zakje pinda’s zou hebben ver-
pulverd, maar tot mijn verbazing
is mijn glimlach haast te groot
voor mijn wangen. Het is overdui-
delijk dat de ervaren rot het vlieg-
tuigje volledig onder controle
heeft. En bovendien, bibberen kan
altijd nog, ik heb het nu veel te
druk met naar buiten kijken.

,,Hello, this is Papa Zero X-ray…’’
We vliegen het Rotterdamse lucht-
ruim binnen, dus Lolcama maakt
zich via de radio bekend aan de lo-
kale luchtverkeersleiding. Beneden
ons fonkelt de haven al. Doordat
de vliegtuigjes tijdens een rond-
vlucht op slechts 200 à 300 meter
hoogte hangen, heb je een waan-
zinnig gedetailleerd uitzicht. Een
dagje Madurodam, maar dan zon-
der van die irritante reuzenschoe-
nen in het beeld. De Kop van Zuid
is heel herkenbaar, de Erasmus-
brug, de Euromast, het Beursge-
bouw en hé, daar in de verte zitten
de collega’s te zwoegen op de re-
dactie. Eenmierennest aanminus-
cule poppetjes en dito speelgoed-
autootjes krioelt door de straten.
We keren boven de Maas rich-

ting de Zeeuwse (schier)eilanden
en glijden over Hellevoetsluis. Ik
dacht altijd dat ik er niet dood ge-
vonden zou willen worden, maar
vanuit de lucht lijkt het vesting-
stadje ineens verdacht veel op het
beloofde land. Alsof de Grote Ar-
chitect op zijn hemelse treintjes-
zolder zojuist nog ijverig wat mos
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rondvluchten boven nederland
Wie zoekt naar rondvluchten
boven zijn regio komt al gauw
terecht in een oerwoud van
tientallen luchtvaartbedrijfjes.
Slimmer is het om te zoeken
naar het dichtstbijzijnde vlieg-
veld en te kijken welke maat-
schappijen daarvandaan opstij-
gen.

RANDSTAD Vliegveld Hilver-
sum biedt met zijn drie start- en
landingsbanen opstijgmogelijk-
heden in zes windrichtingen. Een
goede optie voor rondvluchten
boven de grote steden. Kun jij de
duiven tellen op de Dam?
www.ehhv.nl

GELDERLAND Teuge Airport in
Apeldoorn viert dit jaar zijn
75ste verjaardag. Het Gelderse
luchthaventje is in die tijd uitge-
groeid tot een absolute hoog-
vlieger met twee banen voor
(inter)nationale burgervliegtui-
gen onder de 6000 kilo.
www.teuge-airport.nl

GRONINGEN Groningen Airport
Eelde wordt als grootste lucht-
haven van Noord-Nederland ge-
bruikt voor vakantievluchten
naar Griekenland, Portugal en
Turkije. Toch stijgen er ook veel
recreatieve vliegtuigjes op voor
een birds eye view over Gronin-
gen.
www.groningenairport.nl

NOORD-HOLLAND Den Helder
Airport is een oud marinevlieg-
veld dat nu nog voornamelijk
wordt gebruikt voor helikopter-
vluchten naar booreilanden.
Daarnaast zijn er mogelijkheden
voor rondvluchten, fotovluchten
of het verstrooien van opa’s as.
www.denhelderairport.nl

FLEVOLAND Lelystad Airport
noemt zichzelf ‘Het grootste
vliegveld voor kleinere vliegtui-
gen’, hoewel het in de toekomst
mogelijk wordt uitgebreid voor
internationale chartervluchten.
Het vliegveld is een goed start-
punt voor rondvluchten boven
de Friese meren en de Flevo-

polder. Bovendien is het terrein
de thuishaven van Aviodrome.
www.lelystadairport.nl

WADDENEILANDEN Airport
Ballum in Ameland heeft een
grasbaan van 998 meter die
vooral populair is voor recrea-
tieve vluchten boven deWad-
deneilanden. www.ehal.nl
Andere optie voor zeehonden-
spotten vanuit de lucht: Texel
Airport in De Cocksdorp.
www.texelairport.nl

LIMBURGMaastricht Aachen
Airport is een regionaal vlieg-
veld dat zowel wordt gebruikt
voor internationale (low-bud-
get) zonbestemmingen als voor
rondvluchten boven de regio.
www.maa.nl

DRENTHE Vliegveld Hoogeveen
is met zijn 1200 meter lange
start- en landingsbaan de lange
lijs onder de Nederlandse gras-
banen. Geschiedenisjunkies zijn
hier aan het goede adres voor
rondvluchten in oude (oorlogs)-
vliegtuigjes.
www.vliegveldhoogeveen.nl

ZEELAND Zeeland Airport in
Middelburg beschikt over een
kilometer lange grasbaan die
veel wordt gebruikt voor rond-
vluchten boven de Zeeuwse ei-
landen. www.zeeland-airport.nl

aan elkaar heeft gelijmd als bomen
en een cellofaanpapiertje heeft
verkreukeld om een glinsterende
waterspiegel na te bootsen.
Na een tijdje boven zee te heb-

ben gevlogen, pakt Lolcama er een
verfrommelde vouwkaart bij om
de beste route terug naar Seppe uit
te stippelen. Het papier slaat tegen
de voorruit en bedekt de hele
stuurknuppel.
Als de Piper weer richting land

scheert, legt Lolcama uit waarom
de thermiek van het onderlig-
gende landschap het vliegtuigje
enigszins doet schudden. Het was
me al duidelijk dat de luchtstro-
menmeer vat hebben op zo’n klein
vierpersoonsvliegtuigje dan op de
Airbussen van deze wereld; maar
mijn maag houdt zich meer dan
groot. Volgens de piloot is dat niet
bij iedere passagier het geval. ,,Vo-
rige week had ik er nog een paar
achterin zitten met grote zakken

drop. Ik zag dat ze het niet gingen
volhouden, dus heb ik ze drie keer
gewaarschuwd dat er een zakje in
de stoel voor ze zat. Maar nee hoor.
Nou, ik ben uiteindelijk drie kwar-
tier bezig geweest om de stoelen
weer schoon te schrobben.’’

Vlakbij Seppe doemt de basiliek
van Oudenbosch – een verkleinde
replica van de Sint Pieter in Rome
– onder ons op. Nog voor ik mijn
vinger heb opgeheven om te wij-
zen, heeft Lolcama al een duik-
vlucht ingezet om het bakbeest
van dichtbij te bekijken. Beneden
schrikt een groepje meeuwen op.
,,Of ik wel eens last heb van vo-
gels?’’ herhaalt de piloot mijn
vraag. ,,Och, ik heb in al die jaren
wel een paar keer een bird strike
gehad, ja. Maar niets ernstig, hoor;
het is gewoon een kwestie van
doorvliegen, hè. Nou ja, voor die
vogel niet meer natuurlijk.’’ !

Vogelperspectief: Boven de Rotterdamse
havens keert het vliegtuigje om en gaat het
via Hellevoetsluis, Noordzee en Ooster-
schelde weer naar Seppe Airport.


