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Ambitie
Lelystad Airport wil zich ontwikkelen als voorkeurs 
leisure luchthaven met verbindingen naar toeris-
tische steden in regio’s in Europa en de overige 
landen rond de Middellandse Zee.
Lelystad Airport wordt uitgebouwd tot een 
compacte luchthaven met een concurrerend 
kostenniveau. Voor passagiers en airlines wil Le-
lystad Airport een betrouwbaar, toegesneden en 
efficiënt product bieden, met een op de doelgroep 
afgestemd kwaliteitsniveau en aanbod van 
voorzieningen, goede parkeerfaciliteiten en 
perfectelandzijdige ontsluiting via weg en open-
baar vervoer.

Als Twin-Airport van Schiphol wil Lelystad een 
aantrekkelijk alternatief bieden voor het vlieg-
verkeer wat niet noodzakelijkerwijs aan de Main-
port Schiphol is gebonden. Zo wordt een bijdrage 
geleverd aan de verruiming van de capaciteit van 
Schiphol voor de hub operatie van KLM en SkyTeam 
partners en voor de overige luchtvaartmaatschap-
pijen die een bijdrage leveren aan het bestemmin-
gennetwerk van de Mainport Schiphol.

Missie
Lelystad Airport faciliteert een breed scala aan 
commerciële luchtvaartactiviteiten. Zij biedt (va-
kantie) reizigers aantrekkelijke verbindingen met 
toeristische steden en regio’s in Europa
en de overige landen rond de Middellandse Zee 
en ondersteunt daarmee de ontwikkeling van de 
Mainport Schiphol. Daarnaast functioneert de 
luchthaven als regionaal centrum voor business 
aviation, MRO-activiteiten (maintenance, repair 
en overhaul), (vlieg-)opleidingen en recreatieve 
luchtvaart. Lelystad Airport levert zo een bijdrage 
aan de werkgelegenheid, het vestigingsklimaat en 
de economische kracht van de regio.

Voor business aviation, MRO-activiteiten voor 
business en regional aircraft, vliegopleidingen
en (in beperkte mate) recreatieve luchtvaart 
functioneert Lelystad Airport als regionaal centrum. 

Lelystad Airport wil zich ontwikkelen als een 
regionale economische motor om daarmee het 
vestigingsklimaat in de nabijheid van de luchthaven 
te verbeteren en de werkgelegenheid een
positieve impuls te geven. Bedrijven op en rond de 
luchthaven kunnen profiteren van de groeiende 
activiteiten en van verbeteringen die worden gere-
aliseerd in de landzijdige ontsluiting via wegen en 
openbaar vervoer.

Lelystad Airport kent een ‘lean’ organisatie, met 
een identiteit die gebaseerd is op betrouwbaar, 
efficiënt, slagvaardig, professioneel en klantgericht 
handelen.

Corporate Responsibility 
Oprechte aandacht voor de balans tussen People, 
Planet en Profit staat bij Lelystad Airport centraal. 
Nauw contact met de omwonenden en omliggende 
gemeenten, het zoveel mogelijk
beperken van hinder, het beschermen van duurza-
me landbouw en het behoud van waardevolle na-
tuurgebieden zijn hierbij belangrijke speerpunten. 

Bij de aanleg van de luchthaven-infrastructuur 
zullen hoge eisen gesteld worden aan energie 
efficiency, eigen opwek van duurzame energie, 
hergebruik van grondstoffen en duurzame vormen 
van mobiliteit op het luchthaventerrein. Dit alles 
binnen realistische bedrijfseconomische en operati-
onele kaders.
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DEFINITIES

Hub: Knooppunt van continentaal en interconti-
nentaal verkeer

Leisure vliegverkeer: Vliegverkeer met recreatief 
doel, naar niet-zakelijke bestemmingen

Mainport: Knooppunt van lucht-, weg- en spoorver-
bindingen, met een grote betekenis voor en impact 
op de ontwikkeling van een regio en de nationale 
economie

SkyTeam: Wereldwijd opererende alliantie van 
luchtvaartmaatschappijen rond Air France-KLM en 
Delta Airlines
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Contactgegevens 
 

Postadres
Lelystad Airport

Postbus 2201
8203 AE Lelystad

 
Bezoekadres Luchthavengebouw

Arendweg 7
8218 PE Lelystad

 
Algemeen tel:  0320-284770

Algemeen mail: info@lelystad-airport.nl
Website: www.lelystad-airport.nl


