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K AT W IJK . Erik Kopp (57) staat aan het
begin en precies in het midden van de
2.440 meter lange startbaan en wijst
naar de grond. „Hier kreeg je te ho-
ren, vlak voordat je mocht opstijgen,
‘Line up and hold’.”

Hij heeft hier tientallen malen eer-
der gestaan. In zijn gedachten zit hij
weer in ‘z i j n’ Lockheed P-3 Orion zo-
als hij daar voor het laatst in 2006 in
zat, een maritiem patrouillevliegtuig,
ready for take off, klaar om Russische
onderzeeërs op te sporen. Zijn vader,
Frans Kopp (85), staat op een afstand-
je en kijkt trots toe. Vader en zoon
hebben er bij elkaar 58 jaar gewerkt:
marinevliegkamp Valkenburg.

Het is de laatste keer dat ze hier sa-
men zijn, de dag erna start de sloop
van het voormalige vliegkamp. De
graafmachines staan klaar. De komen-
de vijf jaar wordt de basis ontmanteld
en de grond gezuiverd. De basis moet
plaatsmaken voor een woonwijk, be-
drijven en natuur. Alleen de verkeers-
toren blijft behouden.

Frans heeft van 1948 tot 1979 op de
vliegbasis gewerkt, zijn zoon van 1982
tot 2007. Ze hebben er alle rangen
doorlopen. Frans Kopp werd uitein-
delijk kapitein-ter-zee, Erik Kopp vi-
ceadmiraal. Beiden zijn commandant
geweest van het vliegkamp en nu, net
zoals het vliegkamp, buiten dienst.

Onder Frans werkten er 2.000
man, onder Erik nog maar 800. Sinds
12 december 2006 werkt er niemand
meer. Defensiebezuinigingen hebben
het vliegkamp doen sluiten.

Zoon Erik doet het nog steeds pijn.
Zijn Orions werden verkocht aan
Duitsland en Portugal, zijn squadron
opgeheven. De Orions, die Russische
onderzeeërs opspoorden en de kust-
wacht hielpen met patrouilleren, wa-
ren niet meer nodig. Nu behoort het
terrein aan de acteurs die de musical
Soldaat van Oranje opvoeren in één
van de hangars.

W o o nw  i j k

Hoewel het terrein sinds de sluiting in
handen is van het Rijksvastgoedbe-
drijf, is er nog niet veel zichtbaars ge-
beurd, bekent projectdirecteur Nico
Smiet. „Maar op de achtergrond zijn
we druk met de plannen.”

Er is voor miljoenen geïnvesteerd
zegt hij. Omwonenden denken dat de
woonwijk er niet meer gaat komen,
maar dat klopt niet, zegt Smiet. „Als
de Rijnlandroute af is en de huizen-
markt aantrekt, kan de bouw begin-
nen.” De Rijnlandroute, een wegver-

Een laatste
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T W EED E W ERELD O O RLO G

De strijd om Valkenburg

O p 17 april 1939 w erd vanw ege
de dreiging van de Tw eede W e-
reldoorlog begonnen met de
bouw  van vliegkamp Valken-
burg.Voordat het vliegveld af was,
werd het op 10 mei 1940 door de
Duitsers gebombardeerd. Oogge-
tuige Anton van Delft (86) zag er
op 12-jarige leeftijd „de moffen uit
de lucht komen vallen”.

D e invasie w as succesvol, het
vervolg niet.„De Duitse vliegtui-
gen zakten weg in de grond, ze
kwamen niet meer weg”, zegt de
Va l ke n b u rg e r.

D aarna bombardeerden de N e-
derlanders het vliegkamp.Na de
capitulatie bouwden de Duitsers
het vliegkamp af en maakten het
volledig onbruikbaar toen zij zich
terugtrokken. De geallieerden
bouwden het vervolgens weer op.

Vader Frans en zoon Erik
Kopp. Beiden waren com-
mandant van vliegkamp
Valkenburg dat nu moet
sluiten.
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Marinievlie gkamp
Valkenburg wordt
gesloopt. Vader en
zoon Kopp werkten
er bijna hun hele leven.
Zij gingen nog één keer
terug .

binding tussen de kust bij Katwijk en
de A4 bij Leiden, moet onder andere
het extra verkeer dat de woonwijk op-
levert in goede banen leiden.

Op zijn vroegst wordt in 2017 be-
gonnen met de bouw van 4.500 hui-
zen, bedrijfspanden en moet er ruim-
te komen voor cultuur en natuur. En
dat alles energieneutraal.

Koningin Beatrix

Het is niet het eerste militaire vlieg-
veld dat zijn functie verliest. Midden-
in de woonwijk die Ypenburg nu is,
rijden auto’s waar ooit vliegtuigen op-
stegen en landden. Er staan nu ruim
11.000 woningen. Vliegbasis Soester-
berg is een park geworden en in
Twente is de vliegbasis nu een lucht-
haven. Valkenburg is de laatste op de
lijst van weg te bezuinigen militaire
vliegvelden. Er zijn nu nog zeven ope-
rationele bases over; sommige delen
de startbaan met civiele vliegtuigen
en recreanten.

Op het hoogtepunt had Nederland
veertien militaire vliegbases tegelij-
kertijd in gebruik. Vandaag de dag is
dat aantal, door bezuinigingen, gehal-
veerd. Verschrikkelijk, zegt vader
Kopp. „Die kennis en capaciteit krij-
gen we nooit meer terug.” En dat is
een doodzonde volgens Frans. Dat
‘z i j n’ Valkenburg het laatste vlieg-
kamp is dat ontmanteld wordt, doet
hem pijn. Hij heeft er zoveel meege-
maakt. „We hebben ook gevlogen met
de waternoodsramp. Wat een drama
was dat. Verschrikkelijk.”

Tijdens de jaren van Erik deed het
vliegkamp ook dienst als regerings-
vliegveld. Er werd een VIP-gebouw
neergezet, waar hoogwaardigheids-
bekleders werden ontvangen en waar
Koningin Beatrix wachtte op haar
vliegtuig. Erik: „Ik moest iedereen
ontvangen, dat was te veel protocol.”

Aan het einde van de dag lopen va-
der en zoon richting de uitgang. Va-
der Frans staat voor een grote poster,
een impressie van de wijk die er ooit
moet komen. „P a”, zegt Erik, „Ga je
m e e? ” Vader Kopp staat voor de pos-
ter, leunend op zijn wandelstok. „Dit
is de laatste keer, hè, Erik?” „Ja pa, ik
denk het wel.” Vader loopt hoofd-
schuddend richting zijn zoon. „Een
woonwijk Erik, een woonwijk.”
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