Streep door vliegshow Soesterberg
SOESTERBERG
PIET VAN DIJK

Tot grote teleurstelling van het
Nationaal Militair Museum in
Soesterberg mag er in augustus
niet worden gevlogen met
historische vliegtuigen boven Park
Vliegbasis Soesterberg. De
eigenaar, het Utrechts Landschap,
weigert medewerking vanwege
verstoring van vogels.

Meer dan twintig vliegtuigen
worden buiten opgesteld en kunnen
van zeer dichtbij door publiek
worden bekeken. Ook zijn er
diverse cockpits waarin het publiek
plaats kan nemen. Ook de F-16simulator is open. De ticketverkoop
voor de Soesterberg
Luchtvaartdagen start binnenkort.
De mensen die al een ticket voor
het Soesterberg Flight Event
hebben aangeschaft, krijgen deze
week allemaal bericht.

,,We hebben er lang over
gesproken, maar ze waren niet
bereid om mee te werken'', zegt
Jeroen Klaphake van het museum.
,,We wilden met oude, kleine
vliegtuigen vliegen, zoals de
Spitfire (fot0) . We dachten dat het
buiten het broedseizoen wel zou
kunnen.''
Het zou het eerste vliegevenement
zijn na de sluiting van de vliegbasis
in 2008. De vliegtuigen zouden niet
op de vliegbasis starten, omdat de
hoofdstartbaan onbruikbaar is,
maar elders starten en overvliegen.
Het museum had vorig jaar nog wel
de hoop dat dit mogelijk zou zijn,
toen de basis nog eigendom was
van de provincie Utrecht. Sinds
eind vorig jaar is het Utrechts
Landschap de eigenaar van het
terrein.
Hoewel het geplande weekend van
25 en 26 augustus tien dagen na
het eind van het broedseizoen is,
zijn er volgens het Utrechts
Landschap nog veel vogels actief
op de vliegbasis.
,,De veldleeuweriken zijn dan bezig
met hun vierde legsel en nog volop
actief'', legt woordvoerder Kim
Slaats uit. ,,Jonge roofvogels
ontwikkelen zich in het vliegen en
prooi zoeken. Er zijn nog te veel
vogels actief om laagvliegende
vliegtuigen toe te staan.'' Het Flight
Event wordt nu een grondshow van
een aantal modellen die nu in het
depot van het museum staan.
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