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Bewaren

Tien jaar geleden al maakten Royal Haskoning en Van Oord al een plan voor een Schiphol in zee. Illustratie: Royal
HaskoningDHV

KLM ziet niets in het plan om Schiphol te verplaatsen naar de Noordzee. Dat zegt
topman Pieter Elbers in een interview met De Telegraaf. Hij noemt het plan voor een
luchthaven in zee 'dromerij', omdat er teveel praktische bezwaren aan de verplaatsing
van de nationale luchthaven kleven.

https://fd.nl/ondernemen/1316707/topman-klm-ziet-niets-in-schiphol-in-zee
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Als we als land veel gaan investeren, laten we dan het huidige Schiphol
beter maken.’
• KLM-topman Pieter Elbers

In de afgelopen weken pleitte werkgeversorganisatie VNO-NCW voor de aanleg van
een luchthaven op zee, toen bekend werd dat het het kabinet op Prinsjesdag een
investeringsfonds van €50 miljard wil aankondigen.

Debat Tweede Kamer
Woensdag zei minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op
aandringen van de Tweede Kamer dat ze Schiphol in zee serieus gaat bestuderen. Over
twee weken debatteert de Kamer op initiatief van D66 over het plan.
De afgelopen decennia waren er verschillende initiatieven op dat vlak. Zo maakten
Royal Haskoning en Van Oord in 2008 al schetsen van een luchthaven in de Noordzee.
Ook Schiphol-baas Dick Benschop zei in 2018 'open te staan' voor verplaatsing.

Huidig Schiphol verbeteren
Elbers ziet er echter niets in. 'Ik zie niet hoe verplaatsing van Schiphol zoden aan de
dijk gaat zetten. Met één of twee landingsbanen wordt het moeilijk om ons
overstapnetwerk in stand te houden', zegt Elbers. KLM is de grootste gebruiker van
Schiphol en zal de investeringen deels moeten ophoesten.
Elbers ziet veel meer in het verbeteren van het huidige Schiphol. 'Schiphol heeft een
fantastische infrastructuur met vijf landingsbanen, en is goed bereikbaar via de weg
en spoor. Als we als land veel gaan investeren, laten we dan het huidige Schiphol beter
maken. De terminals en het spoor uitbreiden en de Noord/Zuid-lijn doortrekken. Ik
geloof in praktische oplossingen.'
ADVERTENTIE
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Meest gelezen

ECB pakt nog een keer uit,
maar legt de bal nadrukkelijk
neer bij overheden

Klaas Knot spreekt zich
ongekend fel uit tegen ECBmaatregelen
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Het zwarte schaap van de
farmaceutische industrie
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