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De basis voor de tijdsplanning voor de ontwikke-
ling van Lelystad Airport is de marktverwachting 
van Schiphol. Tot 2020 is de marktvraag voor 
verkeer op Schiphol gesteld op 580.000 vliegtuigbe-
wegingen per jaar. In het Aldersakkoord is vastge-
legd  dat van deze 580.000 vliegtuigbewegingen er 
510.000 bewegingen plaats zullen kunnen vinden 
op Schiphol. 

Voor 70.000 niet-mainport gebonden vliegtuigbe-
wegingen wordt capaciteit gecreëerd op Eindhoven 
Airport en Lelystad Airport. Beide luchthavens zijn 
onderdeel van Schiphol Group. Zo wordt een bij-
drage geleverd aan de verruiming van de capaciteit 
van Schiphol voor de hub operatie van KLM en Sky-
Team partners en de overige luchtvaartmaatschap-
pijen die een bijdrage leveren aan het bestemmin-
gennetwerk van de Mainport Schiphol. 
Uit de verwachte groei van Schiphol volgt dat de 
capaciteit op Lelystad Airport beschikbaar moet zijn 
als 90% van de grens van 510.000 bewegingen op 
Schiphol is bereikt. 

Naar verwachting is dit tussen 2016 en 2018. In de 
afgelopen jaren is al extra capaciteit in vliegtuigbe-
wegingen en infrastructuur gerealiseerd op Eindho-
ven Airport. Deze capaciteit is voldoende tot circa 
2019-2020. Parallel aan het benutten van de capaci-
teit op Eindhoven Airport kan de ontwikkeling van 
Lelystad Airport gestart worden tot Twin-Airport 
van Schiphol. 

In de tijdsplanning wordt er van uit gegaan dat het 
nieuwe Lelystad Airport in 2018 open kan gaan. 
Daarna kan de luchthaven zich gaan ontwikkelen 
tot een volwaardige ‘leisure airport’. Dat gaat in 
drie fase. De eerste fase voldoet voor een groei 
naar 10.000 vliegtuigbewegingen per jaar,  in de 
tweede fase een groei naar 25.000 vliegtuigbe-
wegingen per jaar (circa 3,7 miljoen passagiers) in 
2023, en na een positieve evaluatie, een verdere 
groei naar 45.000 vliegtuigbewegingen per jaar 
(circa 6,8 miljoen passagiers) in 2032. 

De ontwikkelingsfases zijn: 

Tijdsplanning ontwikkeling Lelystad Airport

Deze schets geeft een overzicht van de nieuwe voorzieningen op 
Lelystad Airport in de eerste fase, die operationeel beschikbaar 
zullen zijn bij opening van de nieuwe luchthaven (voorzien in 2018).
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Deze schets geeft een overzicht van de uitbreidingen die zijn voorzien voor de tweede fase (2023). 
Deze voorzieningen bieden capaciteit voor een maximum van 25.000 vliegtuigbewegingen per jaar 
(circa 3,7 miljoen passagiers) in 2033. 

Deze schets geeft een overzicht van de uitbreidingen die zijn voorzien voor de derde fase. Naar verwachting 
zijn rond 2033 nieuwe uitbreidingsinvesteringen nodig om voldoende capaciteit te kunnen bieden aan 45.000 
vliegtuigbewegingen per jaar (ca. 6,7 miljoen passagiers). 

N.B. Dit zijn voorlopige schetsen. Hieraan kunnen geen rechten 
worden ontleend. 


