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iNtErViEW

Laat ons gokken, een resort met een 
startbaan? Matthieu: “Natuurlijk! In 
Amerika bestaat het al. Maar die air-

parks daar zijn toch meestal gericht op per-
manente bewoning. Wij zochten ‘t in het een 
ontspannen, kort verblijf voor sportvliegers. 
Mijn vrouw en ik hebben in het verleden al 
herhaaldelijk  succesvolle formules opgezet.  
We zijn zelfs een keer 'ondernemer van het 
jaar' geweest. Samen kozen we vanwege  
de ideale ligging in Europa en het heerlijke  
klimaat voor de Calvados-streek, in Normandië, 
als locatie van ons Verrukkelijke Vliegveld.”

OVERHEID...
Zo’n project zou in Nederland tien jaar 
oorlog- met-de-overheid kosten. Daar?  
“Een beeldschone plek vinden die ook vol-
doet aan alle eisen van de Franse overheid 
was inderdaad erg moeilijk. Lang gezocht. 
Maar toen we ‘m uiteindelijk vonden, kregen 
we een onverwacht cadeautje. Het veld 
lag exact 00.00.00.00, op de Meridiaan 
van Greenwich! Na veel praten, wachten 
en invullen van formulieren kregen we de 

‘officiële privé vliegveld vergunning’. Daar-
mee mogen we vanuit alle Schengen-landen 
direct aangevlogen worden.”
Maar dan ben je er nog niet, toch? “Twee jaar 
hebben we keihard gewerkt, maar toen lag er 
ook zo’n mooi complex, dat we van de Franse 
autoriteiten het predikaat ‘La plus belle 
aéroport privé de la France’ kregen. Duizend 
meter lang, vlak als een laken, perfecte 06 - 
24 heading, en volledig vrij aanvliegen.”
Een commercieel succes? “In het kader van 
‘de schoorsteen moet roken’ besloten we al 
tijdens de aanleg één van de gebouwen - het 
pressoir, waar vroeger calvados gestookt 
werd - te verhuren voor bruiloften en zo. 
Dat was meteen een klapper. We kregen 
aanvragen van bruidsparen van over de hele 
wereld. In no-time waren we voor twee jaar 
volgeboekt. De prijs van vierduizend euri 
werd zonder morren vooruit betaald! Eten en 
muziek regelden de bruidsparen naar Frans 
gebruik zelf.  Ze huurden steevast ook alle 
logeerbedden, en leverden alles opmerkelijk 
netjes weer op.”
Maar niet helemaal de bedoeling... “Klopt. 
Het oorspronkelijke plan kwam in het 
gedrang. Toch gebruikten we het vliegveld 
erg veel zelf. En er kwamen geregeld toe-
stellen uit alle windstreken aanwaaien. Zo 
veel zelfs, dat we een PPR ingesteld hebben. 
Ook daardoor hebben we nooit één klacht uit 
de omgeving gekregen. En hebben we alle 
medewerking van de autoriteiten.”

uITDAGING
En nu? “Eerlijk is eerlijk: we zijn alweer met 
iets nieuws bezig. Eenmaal opgebouwd is 
voor ons de lol er een beetje af. Maar we 

zoeken wel naar echte GA-liefhebbers.” 
Een kippenfokker kan zich dus de moeite 
besparen? ”We hebben ooit al eens een 
goedlopend luchttaxi-bedrijfje verkocht, en 
dat was binnen een jaar failliet. We baalden 
daar erg van, al hadden we een mooie prijs 
gehad. Dit gaat alleen weg als de opzet 
gehandhaafd blijft.” 
Wat gaan jullie nu weer ondernemen dan? 
“Ditmaal een idee van onze drie kinderen: 
we willen bewijzen dat je zonder aan comfort 
in te leveren een volledig zelfvoorziend 
en biologisch leefsysteem kunt opzetten. 
We zijn niet ver van het vliegveld daarvoor 
alweer een landhuisje aan het opbouwen. 
We willen al onze aandacht daar aan geven. 
Ons motto is: ‘never let your dream stay a 
dream’. Terwijl anderen prietpraten volgen 
wij als gezin gewoon ons hart. Dromen 
realiseren, dat is waar het leven om draait. 
Wie weet hoeveel er nog volgen...” 
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Vliegen als God in Frankrijk

toen Matthieu Smakman  
tien jaar geleden zijn PPL 

haalde viel hem meteen een  
schrijnend onrecht op.  

Bootjesmensen dobberen rond 
in idyllische jachthavens. 

Kampeerders duiken meteen 
in het zwembad. Maar de privé-

piloot arriveert op een stoffig 
vliegveld, waar een slaperige 

havenmeester hooguit een 
taxi bestelt. ‘Dat moet anders 

kunnen’, dacht Matthieu. 

Het paradijselijke aeroportje van Matthieu Smakman


