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Door Dick Baas 

 
 

CDA’ers op bezoek bij Lelystad Airport 
 

 
het Europese aanbestedings 

proces gestart. Dura Vermeer 

realiseert de lucht- en landzij  

dige   infrastructuur.     In  2018 

zijn dichtbij. Vanuit de termi 

nal is het vliegtuig al te zien. 

Alles wordt ingericht op een 

kort   verblijf.   Vakantie   per 

Een grote groep CDA'ers uit de regio Noordwest Veluwe bracht een uitgebreid bezoek oon Lelystad Airport. Foto: Dick Boos 

 

 
dicht. Er wordt alleen gevlo 

moet de landingsbaan ver 

lengd en verbreed zijn. Maar 

de luchtverkeersleiding in 

Nederland heeft aangegeven 

nog niet de benodigde 

verkeerslei ding te kunnen 

leveren. Daar- 

vliegtuig neemt fors toe. "Een 

vliegticket naar Spanje is 

goedkoper dan een busticket:· 

Zakenvluchten blijven via 

Schiphol. 

Lelystad Airport blijft 's nachts 

gen tussen 6.oo en 23.00 uur. 

De rondrit gaf een goed beeld 

van de ontwikkelingen. Een 

conclusie van Lagerweij:  "Een 

vliegveld brengt hinder met 

zich mee:· 

Een grote delegatie van CDAérs uit Ermelo, Harderwijk en Nunspeet bezocht 

Lelystad Airport om zich te laten voorlichten over de uitbreiding van de luchtha 

ven. Het waren raadsleden, bestuursleden, maar ook 'gewone' leden. Regionale CDA-Sta 

tenleden uit Nijkerk en Oldebroek waren ook aanwezig bij het gesprek met projectdirec 

teur Erik Lagerweij  en de rondrit over het  vliegveld. 

 

Economische kansen voor de regio 

REGIO - De website www.uit 

breidinglelystadairport.nl geeft 

uitgebreide informatie over de 

nieuwe vakantielucht  haven 

Lelystad Airport. Maar een 

mondelinge toelichting door de 

projectdi   recteur Erik Lagerweij 

en een uitgebreide rondrit per 

bus over het vlieg veld maken 

het t och i nzi chtelijker. De 

CDA- afdelingen Ermelo, 

Harderwijk en Nunspeet 

hadden dit bezoek georgani  

seerd. Er was genoeg belang 

stelling voor. 

Erik Lagerweij ging uitgebreid 

in op alle aspecten van de uit 

breiding. Om de economische 

functie van Schiphol te be 

houden  is  besloten  om Lely 

stad uit  te breiden. In 2015 
is 

om is de ingebruikneming een 

jaar uitgesteld. 

De luchthaven wordt bestemd 

voor vakantievluchten binnen 

Europa en de gebieden rond 

de Middellandse Zee. De 

nieuwe terminal wordt daar 

specifiek op ingericht. Erik 

Lagerweij onderscheidt drie 

soorten vakantiegangers: 

mensen die snel het 

vliegtuig in willen, gezinnen 

met kinderen en se 

nioren.   De   parkeerplaatsen 

LELYSTAD BLIJFT   

'S NACHTS 

GESLOTEN; OPEN 

TUSSEN 6.oo EN 

23.00 UUR 


