
Stad&Regio zaterdag 28 november 2015

RD

6

W
ondolleck kan zich nog goed

herinneren hoe hij de lucht-

haven in 1985 aantrof. Zit-

tend in zijn leren fauteuil

kijkt hij door het grote raam

van zijn kantoor naar buiten,

waar meerdere vliegtuigen

op het punt staan op te stijgen. Dat was ruim

30 jaar geleden wel anders, vertelt hij. Het

kleine vliegveld, dat toen nog gewoon Zestien-

hoven heette, was zwaar verliesgevend en

dreigde zelfs te worden gesloten. Vluchten

waren er nauwelijks. ,,Het was een beetje het

lelijk eendje van de Nederlandse luchtvaart.’’

De directeur voorzag toen al dat luchtvervoer

van groot belang was voor de economische

ontwikkeling van Rotterdam. ,,Een stad die

voor een belangrijk deel leeft van de handel en

distributie zal altijd goed verbonden moeten

zijn met de buitenwereld. Je moet dus zorgen

voor goede verbindingen met allerlei delen van

Europa. Wat je dan vooral niet moet doen, is

het sluiten van je luchthaven.’’

Veel draagvlak voor de luchthaven was er des-

tijds echter niet. Logisch, er vloog bijna niets

meer en elk jaar moest er veel geld bij. Vlieg-

tuigmaatschappijen vlogen in die tijd, ook van-

wege de steeds groter wordende vliegtuigen,

liever op grote luchthavens als Schiphol. Het

was ook niet zo vanzelfsprekend voor het grote

publiek om met het vliegtuig op vakantie te

gaan, weet Wondolleck nog. ,,Dan raakt zo’n

regionale luchthaven een beetje in verval.’’

Visie
Het zou een lastige klus worden om hier iets

moois van te maken, besefte de toen nog jonge

directeur. Een duidelijk visie voor de langere

termijn was het eerste dat nodig was. ‘Een stip

in de horizon’, noemt Wondolleck het zelf.

,,Waar was die luchthaven nou eigenlijk voor?

En wat heb je daarvoor nodig? Politiek en

maatschappelijk draagvlak. Je exploiteert een

vliegveld omdat je iets wilt toevoegen aan de

regio. Je moet dus een luchthaven hebben met

een bestemmingspakket waarvan onderne-

mers zeggen: ‘hier hebben we wat aan’. Dat

zorgt voor politiek draagvlak. Daarnaast moet

je oog hebben voor de niet-zakelijke reizigers,

dus ook vluchten aanbieden voor de mensen in

de regio. Dat zorgt weer voor meer maatschap-

pelijk draagvlak.’’

,,Ik bedacht ook wat we allemaal niet zouden

moeten doen. Vrachtvervoer bijvoorbeeld.’’ In

de stad waren meerdere partijen die daar wel

toekomst in zagen, weet hij nog goed. Ook van-

wege de haven. ,,Ik was het daar niet mee

eens. Vrachtvervoer is een heel ander segment

en past niet bij de omvang en vliegtechnische

mogelijkheden van deze luchthaven. Je zag

toen al dat die markt voor Rotterdam Airport

aan het afbrokkelen was.’’ Wondolleck bleek

het bij het rechte eind te hebben. ,,Ik kreeg

later ook gelijk van diezelfde vrachtvervoer-

ders. We zijn er om deze regio te dienen en

Rotterdam optimaal te verbinden met voor

deze stad belangrijke Europese steden. Ook

zijn we er voor het particulier vervoer, lijn-

diensten binnen Europa, traumahelikopters,

orgaandonatievluchten en particulier bedrijfs-

verkeer.’’

Hij moest destijds wel praten als Brugman om

de luchthaven open te houden. Want de Rot-

terdamse politiek was het vliegveld meer dan

zat. ,,Het eerste dat ik deed was al die mensen

die tegen waren goede informatie geven. Ik

werd een soort zendeling, probeerde vrienden

te maken en liet mensen het belang zien van

de luchthaven. Bijvoorbeeld voor de werkgele-

genheid. Nu denk ik wel eens: waar ben ik

toen ooit aan begonnen? Het had ook heel an-

ders kunnen aflopen.’’

De kentering kwam toen Rotterdam in 1990

besloot de exploitatie van het vliegveld over te

dragen aan Schiphol. Dat bleek een gouden

greep. ,,De geloofwaardigheid van de luchtha-

ven ging hiermee vooruit. Je maakte immers

deel uit van de nationale luchthaven, plus er

ontstaat meer afstand van de gemeente. Er

konden nu investeringen worden gedaan.’’

En het allerbelangrijkste volgens Wondolleck:

,,Er kwam rust in de tent. Daarmee kon die

stip in de horizon eindelijk worden verzil-

verd.’’ Voor luchtvaartmaatschappijen die twij-

felden of ze wel moesten investeren in een

luchthaven die met sluiting werd bedreigd,

werd Rotterdam nu weer interessant.

,,We hebben toen wel gezegd: die exploitatie

verbinden we aan een aantal voorwaarden.

Dat betekende dat er ook een aanwijzingsbe-

sluit zou komen (van de minister, red.). Daar-

mee was de discussie over sluiting definitief

beëindigd.’’

Rotterdam Airport was vanaf dat moment 365

dagen per jaar open. ’s Nachts bleef de lucht-

haven ook operationeel, alleen voor speciale

vluchten onder strenge voorwaarden. ,,Dat

bracht duidelijkheid voor de omgeving. Daar-

mee ga je toch een andere fase in. De eerste

jaren was het best knokken voor het voortbe-

staan, maar met die aanwijzing kwam er struc-

tuur.’’

Scepsis
Vervolgens was het zaak om te zorgen dat

vliegtuigmaatschappijen daadwerkelijk naar

Rotterdam kwamen. Dat bleek niet zo makke-

lijk, merkte de directeur al snel. ,,Je had toen

nog geen 200.000 reizigers, dan tel je niet echt

mee voor luchtvaartmaatschappijen. Ik heb

dus heel lang marketing moeten bedrijven met

veel scepsis. Je moet een goed verhaal hebben.

Ik reed ook met eigenaren van vliegtuigmaat-

schappijen rond om de potentie van deze regio

te laten zien. Dan zei ik: ‘In dit groot gebied

moeten toch wel 35 mensen te vinden zijn die

rechtstreeks naar Hamburg willen vliegen’.’’

Uiteindelijk kreeg hij meerdere ondernemers

zover. ,,Dan zie je dat je met de bestemming

‘Ik wist dat dit

mijn leven
zou worden’

Directeur RolandWondolleck (62) neemt na 32 jaarmet pijn in het hart afscheid van
‘zijn’ Rotterdam The Hague Airport, dat onder zijn leiding uitgroeide tot een van de

populairste luchthavens van Nederland. De Rotterdammer, hét gezicht van het regionale
vliegveld, gaat met pensioen. ,,Ik kan toch wel op iets heel moois terugkijken.’’

‘De eerste
jaren was
het best
knokken
voor het
voort-
bestaan
van de
lucht-
haven’

interview
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Londen ineens 100.000 reizigers erbij hebt en

vervolgens 400.000. En met elke vlucht die

erbij komt, word je interessanter en aantrekke-

lijker voor andere maatschappijen. We kwa-

men eindelijk uit de rode cijfers. Vervolgens

zijn we op allerlei fronten gaan verbeteren. In

de infrastructuur, de dienstverlening en het in-

terieur. Het zag er niet uit. Dat is echt hard

werken geweest. Dat doe je niet alleen, maar

met elkaar,’’ benadrukt hij. ,,Ik heb uitstekende

collega’s. We waren en zijn een soort droom-

team,’’ zegt hij trots.

In 2004 passeert Rotterdam Airport dan einde-

lijk de magische grens van 1 miljoen reizigers.

Een mijlpaal voor Wondolleck en zijn collega’s.

Maar de vreugde maakt meteen plaats voor

groot verdriet door een persoonlijk drama.

Zijn vrouw Ingrid overlijdt kort daarna aan

een hersenbloeding. De ambitieuze directeur

blijft met drie jonge kinderen achter. ,,Dat

heeft een ongelooflijke invloed op je gezin,’’

vertelt hij. ,,Dan leer je je collega’s pas echt

kennen. Het lukt ook alleen om dan bij de les

te blijven als je loyale mensen hebt.’’

Wondolleck heeft het lange tijd moeilijk. Hij

gaat door de ‘zwartste periode van zijn leven’.

Dan ontmoet hij Nicolien, zijn huidige vrouw.

,,Ik ben een bevoorrecht mens dat ik twee keer

zo’n fantastische vrouw heb ontmoet. Nicolien,

die zelf ook twee kinderen heeft, heeft mijn

gezin omarmd. Onze kinderen gaan heel leuk

met elkaar om. Dit werk neemt al met al veel

tijd in beslag. Het is dan heel plezierig dat er

thuis een goede basis is.’’

Rotterdam The Hague Airport bleef ondertus-

sen fors groeien. Reizigers roepen de luchtha-

ven de laatste jaren ook bijna jaarlijks uit tot

beste of populairste luchthaven van Neder-

land. Het lelijke eendje is een mooie zwaan ge-

worden. Jaarlijks vliegen er bijna 2 miljoen rei-

zigers naar ruim 40 bestemmingen. De meeste

binnen Europa, maar ook iets daarbuiten (Ma-

rokko, Turkije en Canarische Eilanden).

Als het aan de markt en daarmee Wondolleck

ligt, komen daar de komende jaren nog eens

10 tot 15 bestemmingen bij, bijvoorbeeld in

Scandinavië en Oost-Europa. Maar ook steden

als Aberdeen, belangrijk voor de gas- en olie-

industrie, en het Zwitserse Zürich worden ge-

noemd door ondernemers in deze regio. ,,On-

dernemers in Zuid West Nederland zijn so-

wieso zeer positief over de luchthaven. Maar

we zijn ook een grotere rol gaan spelen voor

het inkomend toerisme. Steeds meer mensen

in Europa vliegen naar andere steden die hot

zijn, zoals Rotterdam.’’ Voordat het zover is, zal

nog wel eerst toestemming moeten komen van

de minister door middel van een nieuw lucht-

havenbesluit.

Jasje
Met al die reizigers en bestemmingen is het

vliegveld wel een beetje uit zijn jasje gegroeid,

beseft de vertrekkend directeur. ,,Er zal iets

aan deze terminal moeten gebeuren. Die is ge-

bouwd voor 700.000 reizigers, nu hebben we

er bijna 2 miljoen.’’

Reizigers hoeven niet bang te zijn dat het

vliegveld ooit té massaal wordt. ,,We hebben op

zich bescheiden ambities. Mensen vinden deze

luchthaven juist fijn omdat je snel het vliegtuig

in kan en snel weer naar huis kunt. Dan moet

je je hand niet overspelen,’’ vindt hij. ,,Dat

moet je erin houden om dezelfde populariteit

te houden onder reizigers.’’

Maar hoe zit het met de geluidsoverlast?

Neemt die niet heel erg toe als er 15 bestem-

mingen bijkomen? Absoluut niet, verzekert

Wondolleck. ,,Die geluidszone is een rekenmo-

del. Dat gaat niet om echt geluid. Wij krijgen

een lege emmer van de minister, en die mogen

we vullen met geluid. In de ideale wereld is

elke druppel een vlucht. De werkelijkheid is

dat het type vliegtuig de druppelgrootte defini-

eert. En het moment van vliegen, definieert

hoeveel druppels die vlucht telt. Een vliegtuig

telt bijvoorbeeld om 3 uur ’s middags één

druppel. Maar komt datzelfde toestel één na-

noseconde na elf uur ’s avonds binnen, dan telt

die voor tien druppels. Wij hebben er dus alle

belang bij om binnen die norm te blijven.’’

Het aantal vluchten per uur op Rotterdam The

Hague Airport is ook verwaarloosbaar als je

het vergelijkt met die op luchthavens in verge-

lijkbare steden in Europa. ,,Bij ons gaat het ge-

middeld om twee vluchten per uur. Met die

uitbreiding zou er gemiddeld 1,3 vlucht per

uur bijkomen. Ter vergelijking: in Hamburg

hebben ze ergens tussen de vijftig en tachtig

vluchten per uur.’’

De komende maanden is Wondolleck vooral

bezig met het inwerken van zijn opvolger Ron

Louwerse. ,,Hij vindt zijn weg feilloos in de or-

ganisatie. Er ligt een rode loper voor hem uit.

Dat vind ik wel prettig. Ik denk dat het heel

plezierig gaat worden voor iedereen.’’ Op 1 fe-

bruari draagt hij het stokje definitief aan Lou-

werse over.

Hoewel de Rotterdammer op de achtergrond

nog wel betrokken blijft bij de Schiphol Groep,

zal hij zich vanaf dan niet meer bemoeien met

Rotterdam The Hague Airport. Wat hij precies

gaat doen, weet hij nu nog niet. ,,Maar ik sta

open voor alles. Ik zou het ook leuk vinden om

zo hier en daar nuttig te blijven voor onze stad

en regio. Ik ben wel 62 jaar, maar zeer bij de

les met constant allemaal jonge mensen om

me heen,’’ zegt hij lachend.

,,En natuurlijk ga ik de mooiste baan van Ne-

derland missen. Ik doe de situatie onrecht aan

als ik zeg dat ik er vrede mee heb. Het is toch

ook logisch, wie heeft er nou zo’n uitzicht

vanaf zijn kamer? Mijn leven is luchtvaart.

Ik vlieg zelf ook. Als kind was ik al helemaal

gek van de luchtvaart. Ik wist dat dit mijn

leven zou worden. Maar het is goed zo, en ik

ben er dankbaar voor dit 32 jaar te hebben

mogen en kunnen doen. Het is tijd voor iets

nieuws.’’

ZDirecteur Roland Wondolleck
van Rotterdam The Hague Air-
port draagt op 1 februari het
stokje officieel over aan zijn op-
volger. ‘Natuurlijk ga ik de mooi-
ste baan van Nederland missen.’
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‘Ik doe de
situatie
onrecht
aan als ik
zeg dat ik
er vrede
mee heb’


