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Inleiding 

• Amsterdam Lelystad Airport ontwikkelt zich tot “twin-

airport” van Schiphol. 

• Focus op low cost vluchten 

• Een nieuwe luchthaven biedt nieuw economisch 

potentieel vanwege de verbeterde internationale 

bereikbaarheid 

• Tegelijkertijd komt de containeroverslag haven Flevokust 

tot ontwikkeling 

• Doel vanmiddag: biedt de ontwikkeling van ALA nieuwe 

kansen voor Gelderland? 
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Inleiding 
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Inleiding 

Economische effecten van luchtvaart 
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Indirect achterwaarts 

Direct- het 
luchthavenproduct: 

luchthavengebonden 
werkgelegenheid op 

luchthaven 

Indirect voorwaarts 
(bredere economische 

effecten) 

Luchtverkeer als belangrijke 
vestigingsplaatsfactor 

Luchtvaart en luchthaven 
activiteiten (luchthaven, 
luchtverkeeersleiding, 

luchtvaartmaatschappijen) 

Doorwerking via 
toeleveranciers aan 
luchthavenproduct  



Inleiding 

Economische effecten van luchtvaart 
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Inleiding 

Economische effecten van luchtvaart 
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Mogelijke kansen 
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• Betere bereikbaarheid 



Mogelijke kansen 
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• Betere bereikbaarheid (catchment area) 



Mogelijke kansen 
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• Betere bereikbaarheid (catchment area) 



Mogelijke kansen 
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• Waarschijnlijk profiel reiziger: 

 

– 20% vluchten zakelijk motief 

– 60-70% Nederlands uitgaand, 30-40 % buitenlands inkomend 

– Meer dan 50% buiten primaire catchment area 

 

 



Mogelijke kansen 
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• Betere bereikbaarheid 

– London 

– UK overig 

– Ierland 

– Scandinavië 

– Barcelona 

– Milaan 

– Oost Europa 

• Voordelen: 

– Reistijdwinst 

– Lagere parkeertarieven 



Mogelijke kansen 
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• Specifiek bedienen van de zakelijke vraag 

 



Mogelijke kansen 
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• Betere zichtbaarheid 



Mogelijke kansen 
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• Betere zichtbaarheid 

– Airport regio’s zijn vaak onderscheidend 

 

 

 

 

 

– Bedrijven komen dichterbij de Europese markt 

• Business development 

• Partnerships in de supply chain 

• R&D 

• Europese samenwerking 

 

 

 

 



Best practices - Luton 
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Best practices - Gatwick 
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Best practices - Gatwick 
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Best practices - Gatwick 
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Best practices - Gatwick 
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Best practices - Stockholm 
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Best practices - Gerona 

• Gerona – Costa Brava 

• Van zomer charters naar year round bestemming 

• Van 0,5 mln. pax in 2002  naar 3,5 mln. in 2014 

• Game of thrones 

• Beste restaurant ter wereld  
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Invulling  

• Verschillende benaderingen mogelijk 

– Laissez faire 

– City marketing 

– Regio integrale benadering 
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Invulling  

• Partnership in de brede regio 

– Het promoten van de regio als vestigingsplaats voor bedrijven; 

– Het aantrekken van investeringen in nieuwe activiteiten en 

bedrijven; 

– Het behouden en uitbouwen van bestaande bedrijven;  

– Het implementeren en benutten van technologische 

veranderingen; 

– Een bijdrage leveren aan besluitvorming in de publieke sector op 

alle niveaus; 
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Invulling  

• Partnership in de brede regio 

– Het ontwikkelen van een eigen identiteit zowel voor bedrijven als 

toeristen; 

– Het bevorderen van kennisontwikkeling, onderwijs en 

arbeidsmarkt; 

– Het verbeteren van de verbindingen binnen, van en naar de 

luchthavenregio (lucht, weg, spoor, water, ICT); 

– Marketing, promotie en communicatie; 

– Het organiseren van samenwerking tussen bedrijven en 

overheden; 

– Het uitvoeren van gerichte projecten; 
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