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machtdagen in Gilze-Rijen plaats-
vinden.” 

De algemene tevredenheid over
het verloop van het evenement kent
één stevige kanttekening. Het ver-
keer van en naar het terrein liep op
beide dagen muurvast. Vooral de
noordelijke aangegeven route (vanaf
de A50 bij Ravenstein naar de N277
bij Zeeland en vanaf daar naar Odilia-
peel) stond in de ochtenden en late
middagen vol nauwelijks bewegende
auto’s. De ANWB waarschuwde za-
terdagochtend dat de staart van de
file bijna tot de A50 reikte. ‘Vijftien
kilometer, de vertraging bedraagt
meer dan een uur’. 

Verkeersinfarct
Majoor Theo geeft aan dat het ver-
keersprobleem zeker niet is onder-
schat. ,,We hebben een verkeerskun-
dig bureau ingeschakeld en daarna
met de provincie, gemeente en poli-
tie afspraken gemaakt om het alle-
maal zo soepel mogelijk te laten ver-
lopen. Het punt is dat de wegen die
naar de basis leiden simpelweg niet
berekend zijn op het verwerken van
zulke enorme aantallen voertuigen.” 

Ook de Udense burgemeester
Henk Hellegers ziet in het verkeers-
infarct het enige minpunt van ‘twee
schitterende dagen’. ,,We zagen het al
een beetje aankomen. Volgens mij

hebben we er alles aan gedaan om te
voorkomen dat het vast zou lopen.
Maar met deze aantallen bezoekers
op deze relatief smalle wegen is dat
bijna onvermijdelijk.” 

Het enige dat in de ogen van ma-
joor Theo helpt is om nog meer be-
zoekers in het openbaar vervoer en
de speciale evenementenbussen te
krijgen. ,,Daar hebben zo’n dertig-
duizend mensen gebruik van ge-
maakt. De NS heeft nog nooit zoveel
combitickets voor een tweedaags
evenement verkocht. Elke bezoeker
die hier met de bus komt is weer een
auto minder in de rij.” 

Operatie Luchtmachtdagen
geslaagd, jammer van files

Peter van Erp
Volkel

W
ie het complete eve-
nemententerrein
van de Luchtmacht-
dagen in Volkel af-
loopt beleeft om de

paar honderd meter een deja-vu-ge-
voel. Heb ik dat blok met eet- en
drankkramen niet eerder gezien?
Niet gek. Op het terrein met een
lengte van 2,5 kilometer staan zestig
cateringstands in veertien clusters en
de opzet van al die tentjes is gelijk. Bij
alle tentjes lijkt het ‘s middags even
druk. Tienduizenden monden zijn er
te voeden en te laven. 

Wie een evenement organiseert
waar 250.000 bezoekers worden ver-
wacht, die haalt zich wat op de hals.
Hoe krijg je al dat volk ter plekke?
Waar kunnen de automobilisten par-
keren? En hoe regel je hun natje en
droogje? Een enorme logistieke ope-
ratie. ,,Er zijn alles bij elkaar zo’n
drieduizend mensen mee bezig ge-
weest”, weet majoor Theo (achter-
naam liever niet), hoofd van het bu-
reau Luchtmachtdagen. ,,Niet alleen
militairen, ook mensen van de pro-
vincie, gemeente, veiligheidsregio,
politie, brandweer en ga zo maar ver-
der.”

Windhoos
Nog wat cijfers op een rij: 60.000 par-
keerplekken, 18 kilometer hekwerk,
450 toiletten, 60 generatoren, 200
standhouders, 125 marktkramen, 3
EHBO-posten, 50 grote en kleinere
tenten en twee bruggen van 45 meter
lengte om al het faciliterende verkeer
op het terrein toegang te verlenen. In
feite is er een compleet dorp uit de
grond gestampt langs de start- en
landingsbaan van de vliegbasis. ,,In
januari hebben we de werkgroepen
gevormd en sinds begin mei zijn we
aan het bouwen op de basis. Kregen
we vorige week ook nog te maken
met een windhoos die vijf tenten be-
schadigde. De vip-tent was totaal aan
stukken gescheurd.”

Naast alle fysieke voorzieningen
moest ook een robuuste digitale in-
frastructuur worden aangelegd. ,,We
willen dat mensen hier overal met
hun betaalpas kunnen betalen. Be-
zoekers willen tegenwoordig ook
beelden van de shows direct strea-
men op internet. Daarvoor heb je
veel capaciteit nodig. KPN, Vodafone
en T-Mobile hebben allemaal extra
steunzenders geplaatst en wij heb-
ben kilometers aan datakabel inge-
graven voor een dekkend wifi-net-
werk.” Die kabels worden komende
week weer allemaal opgegraven voor
hergebruik. ,,Ze zijn helaas niet
weerbestendig. Over twee jaar ge-
bruiken we ze opnieuw als de Lucht-

Wegen zijn niet
berekend op
zulke enorme
aantallen 
—Majoor Theo

Nog nooit verkocht de NS zoveel combitickets voor een tweedaags
evenement. Desondanks liep het verkeer richting vliegbasis Volkel vrijdag
en zaterdag muurvast. Verder geen wanklank op de Luchtmachtdagen

▲ Majoor André Bongers en zijn collega Kirsten Beek bestuderen de plattegrond van het evenemententerrein. FOTO THOMAS SEGERS

▲ Een duidelijk beeld
van de enorme drukte
op het terrein. 
FOTO THOMAS SEGERS

VOLKEL ,,Dankjewel.” Aan de
lopende band nemen bezoekers
van de Luchtmachtdagen in
Volkel bij de ingang flyers in
ontvangst, niet wetend over het
protest dat daarachter schuil-
gaat. Tien vredesactivisten heb-
ben 7500 folders meegenomen
om het publiek in Volkel te at-
tenderen op de in hun ogen on-
gewenste aanwezigheid van
kernwapens op de vliegbasis.
Tussen het uitdelen door houdt
het tiental korte, stille wakes,
zingen ze liederen en dragen ze
verhalen voor over vredig leven.
,,Wat wij doen is maar een heel
klein druppeltje op een enorme,
sissend hete plaat. Maar als het
ooit mis gaat met die kernwa-
pens dan kunnen wij in ieder
geval zeggen dat we er iets tegen
gedaan hebben”, verklaart de
Amsterdamse activist Frits ter
Kuile. Basiswoordvoerder André
Bongers meldt dat veel bezoe-
kers de folder bij de ingang al-
weer wegwierpen. ,,Dit is vol-
gens mij niet hun publiek.”

Stil protest bij
brullend feest 


