
DE WASSENAARDER

De ontmanteling van het vliegkamp moet nog beginnen. Ifoto: Kees)an Ver·
hoef

zand overtijdperk
militaire luchtvaart
·VUEGVElD. Een grote hoop zand
op de kop van de zogeheten kor·
te start· en landingsbaan van het
voormalige marinevUegkarnp
Valkenburg maakt duidelijk dat
hier een tijdperk in de lucht·
vaart voorbij Is. De echte ont·
manteling van het terrein moet
nog beginnen, maar de symbo
liek van het goedje op het lang.
gerekte asfalt is duidelijk.

O'e grote vraag iS natuurlijk wan·
neer er echt een nieuw tijdperk op
Valkenburg aanbreekt. Daarbij doe·
len we natuurlijk niet op de terug·
keer van de huishoudbeurs Leidato.
Dat evenement werd tot 1994 in de
Leidse Groenoordhallen gehouden
en maakt in maart 2014 een come
back in een hangaar op Valkenburg.

AVERIJ
Het concept Masterplan dat de
lijnen moet uitzetten voor de uit
eindelijke invulling van het gebied
heeft zoals gemeld inmiddels forse
averij opgelopen. De Katwijkse poli·
tiek die het definitieve Masterplan

moet vaststellen is vol in de ankers
gegaan. De keuze van Wassenaar
om juist richting de Katwijkse poli
tici een lobby te starten lijkt succes
te hebben gehad. Het rijk geïllus·
treerde concept Masterplan kreeg
plotseling trekjes van de veelbe
sproken Fyra. Er blijkt van alles aan
te mankeren, met als opvallendste
manco het te bouwen aantal wo
ningen. De discussie die daarover
werd. gevoerd toen het vliegveld
nog volop in bedrijfwas, is weer he
lemaal terug.

WARMLOPEN
Dat is ook de betrokkenen bij de
RijnJandroute niet ontgaan. De te
genstanders van de weg die zo sterk
is vetbonden met de ontsluiting
van Nieuw Valkenburg lopen zich
warm voor het definitieve tracébe
sluit dat op 26 juni a.S. door de pro
vincie wordt genomen.

De oppositie kwam vorige week
nog met berichten over verkeerde
aannames door de plannenmakers
over het toekomstige autogebruik




