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TOT GEWILDE WOONPLEK 'SCHIPHOLSTAD'

16 december 2019 - 14:55 | Door:
Niek Vernooij
| Foto: Reismedia

DEN HAAG - Schiphol als een plek waar niet alleen vliegverkeer plaatsvindt, maar
een echte stad waar ook gewoond en geleefd kan worden. Dat is hoe VVD-kamerlid
Remco Dijkstra naar de toekomst van de luchthaven kijkt, zo zegt hij
in Luchtvaartnieuws Magazine. “Als je op zoek bent naar rust moet je ergens
anders gaan wonen.”
Een verhuizing van Schiphol naar een luchthaven in zee ziet Dijkstra niet zitten. In plaats
daarvan is hij voorstander van een verdere ontwikkeling van de bestaande luchthaven.
“Het huidige Schiphol ligt eigenlijk prachtig. Dichtbij een grote stad, maar ook weer niet
zo dichtbij dat het vliegverkeer massaal over stadswijken heenvliegt.”
De bereikbaarheid moet nog wel worden verbeterd door de beoogde verlenging van de
Noord-Zuidlijn en een upgrade van de spoorlijn. Dat moet zorgen voor een betere
inpassing van Schiphol in de omgeving. Dijkstra noemt dat plan ‘Schiphol-Stad’, waarbij
de luchthaven ook een plek wordt om te wonen en te leven.

“Schiphol heeft een enorm hoge kwaliteit aan verbindingen en voorzieningen, zoals
winkels en hotels. Daar kun je nog allerlei andere zaken bij bedenken, zoals
uitgaansgelegenheden. Als je daar ook nog heel veel groen bij weet te realiseren creëer
je een prima woonomgeving. Schiphol is een 24-uursgebeuren waar je alles bij de hand
hebt. Als je ’s avonds je gordijnen opendoet en je ziet buiten al die lampjes, dan is het
net Las Vegas”, vindt het VVD-kamerlid, die eerder actief was als makelaar.
Gigaprijs
Dijkstra is ervan overtuigd dat veel mensen in Schiphol-Stad zouden willen wonen. “Heel
veel mensen hebben helemaal geen last van vliegtuiggeluid. Ik weet zeker dat als je nu
een flatgebouw zou neerzetten op Schiphol, de appartementen voor een gigaprijs
verkocht zouden worden. Je ziet ook dat bouwprojecten in de omgeving, zoals in
Rijsenhout, Hoofddorp, Amstelveen en Aalsmeer, snel verkocht zijn. Veel mensen willen
wonen waar het werk is en waar de voorzieningen zijn.”
Niet iedereen zal staan te springen om op of vlakbij Schiphol te wonen, onderkent
Dijkstra. “Mensen die erover twijfelen moeten het zeker niet doen. Als je op zoek bent
naar rust moet je ergens anders gaan wonen.”
Lees het volledige interview met Remco Dijkstra in de december-editie van
Luchtvaartnieuws Magazine. Neem nu een voordelig abonnement of bestel een los
exemplaar.

