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OPEN HUIS Grote belangstelling voor open dag van vlieg- en verkeerscentrum TrafficPort in Venlo

door Eric Seuren

H

Het nieuwe vlieg- en
verkeerscentrum TrafficPort
in Venlo opende zaterdag
de deuren voor het publiek
met een open dag. De
belangstelling was groot.

H et valt enorm op. Deel-
nemers van de proef-
vlucht kijken met enige
spanning naar het klei-

ne vliegtuigje waarmee ze over lut-
tele minuten de lucht in zullen
gaan. Een klein kwartier later, als
ze eenmaal geland zijn, stappen ze
met een enorme glimlach op hun
gezicht uit. Maakt niet wie, ze la-
chen en glunderen allemaal. „Het
was schitterend”, vertelt Ria Don-
ders uit Sevenum. „Ik heb m’n huis
van bovenaf op de foto gezet. En
we zijn over het Floriadeterrein ge-
vlogen. Prachtig gewoon.”
De proefles in de Micro Lights zijn
de publiekstrekker van de open dag
op TrafficPort in Venlo. Mensen
blijven zich inschrijven voor een
rondvlucht van een kwartier. „Ik
werk hier op het bedrijventerrein.
Ik moet altijd bukken als ze overko-
men”, lacht Mart Koenen uit Ven-
lo. „Nu wil ik zelf ook wel eens in
z’n vliegtuigje zitten.”
En dan te bedenken dat er een paar
jaar geleden vanuit Sevenum nog
zo’n groot verzet was tegen de
vliegtuigen, omdat het voor grote
overlast zou gaan zorgen. „Nou, dat
valt alleszins mee”, zegt Sevenum-
mer Bert van Enckevort. „Je hoort
wel eens wat overkomen, maar sto-
rend is het nooit.” Zelf heeft hij
voor het eerst in zo’n vliegtuig geze-
ten. „Erg mooi, maar wel wat wie-
belig door de wind.”

De initiatiefnemers en gebruikers
van TrafficPort hebben veel meer
uit de kast gehaald om te laten zien
wat het centrum allemaal te bieden
heeft en wat er de komende tijd
nog bij komt. De Regionale Ambu-
lance Voorziening (RAV)
Noord-Limburg showt ambulances
en vertelt over de rij- en hulpverle-
ningscursussen die ze geven en

hun personeel laten volgen. Verder-
op staat Gilde Opleidingen. De
school krijgt op termijn een depen-
dance op TrafficPort waar in sa-
menwerking met officiële garages
deze gespecialiseerde opleiding ver-
zorgd gaat worden. En zo kunnen
we nog wel even doorgaan. De
krachtenbundeling van de bedrij-
ven krijgt veel complimenten van

het publiek dat in groten getale is
komen kijken. Ook de uitbreiding
van het lespakket door rijschool-
houder Ruud Rutten met slip- en
kanteltraining. „Dat zou iedereen
een keer moeten doen”, puft Ron
Janssen uit Steyl. Hij komt net uit
de kantelsimulator gekropen. Dat is
een auto die door een machine he-
lemaal over de kop kan. Daarmee

kan er geoefend worden wat je als
automobilist moet doen als je auto
op de kop in een greppel belandt
en de gordel het onmogelijk maakt
om eruit te komen. Met je benen te-
gen het dashboard en een arm bo-
ven het hoofd is er echter binnen
enkele seconden een uitweg. „Ik
zou er zelf eerlijk gezet niet op zijn
gekomen”, realiseert Janssen zich.

De open dag op TrafficPort in Venlo trok veel belangstelling. foto Jurgen Mols


