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Het magazine van Airport Weeze #18

> Ryanair vanaf Weeze: Volledig programma! 

> Vliegtuigen worden met zonne-energie verzorgd



Beste lezers,

Het verlangen om te reizen is ondanks de afgelopen maanden vol onvermoede 
gebeurtenissen onverminderd groot. De grote vorderingen in de vaccinatiecampagne 
maken langverwachte vakanties en bezoeken aan familie en vrienden steeds vaker 
weer mogelijk. 

Deze zomer kunt u vanaf Airport Weeze met Ryanair en Corendon Airlines naar 
meer dan 35 prachtige bestemmingen in de populairste vakantieregio’s aan de 
Middellandse Zee en in Noord-Afrika vliegen. Ook voor de winter 2021/2022 zijn al 
diverse bestemmingen te boeken. Het is dus de moeite waard om nu al tegen een 
aantrekkelijke prijs een reis te boeken. 

Alle vluchten – inclusief voordelige parkeermogelijkheden – zijn te vinden op 
onze nieuwe website www.airport-weeze.com, net als allerlei nuttige informatie 
en interessante wetenswaardigheden. Airport Weeze is met korte afstanden, 
ongeëvenaarde stiptheid en vriendelijke mensen de perfecte uitvalsbasis voor uw reis. 

Ongeacht waarom, waarheen en op welke manier u een vlucht boekt: het team van 
Airport Weeze heet u van harte welkom op de luchthaven! 

Sebastian Papst
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Nieuwe duty-free shop met streekproducten
Binnen afzienbare tijd zal de duty-free shop weer worden heropend, met een gewijzigd concept en 
een nieuwe look. Alle vertrekkende reizigers kunnen hier dan weer naar hartenlust winkelen. Op 
een winkeloppervlakte van 300 vierkante meter worden onder andere snoep, alcoholische dranken, 
boeken en tijdschriften, parfums en souvenirs verkocht. Nieuw is daarnaast een assortiment van 
streekproducten uit de regio Niederrhein, zoals honing, gin en worstspecialiteiten. Ook wordt hier 
koffie uit de eigen branderij, die ook in de restaurants op de luchthaven wordt geserveerd, als ca-
deautje of aandenken voor thuis verkocht. Airport Weeze is blij dat de passagiers onder het nieuwe 
motto “Follow Me Shopping” weer in de duty-free shop kunnen winkelen. 
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Aanbod uitgebreid:  
nieuwe bestemmingen bij Ryanair
Het aantal Ryanairvluchten is deze zomer flink toegenomen. Sinds het begin van het vakan-
tieseizoen vliegt Ryanair weer met volle vliegtuigen. In de zomer- en herfstmaanden vliegt 
Ryanair vanaf Weeze elke week naar meer dan 30 strandbestemmingen en steden in Europa 
en Noord-Afrika. Met Corfu en de Balkanmetropool Zagreb wordt het aantal bestemmingen 
van Ryanair vanaf september uitgebreid. Onze tip: boek nu alvast een vlucht voor de herfst-
vakantie. Ook de populaire winterbestemmingen voor het seizoen van november tot maart 
2022 zijn boekbaar. Alle bestemmingen zijn te vinden op www.ryanair.com.  

Wildlife op Airport Weeze
De mannetjes hebben een zwarte ‘blinddoek’ om en lijken daarmee al 
een beetje op kleine misdadigers. En de naam ‘grauwe klauwier’ klinkt 
ook best een beetje angstaanjagend. De vogels zijn echte hamsteraars 
en hangen hun buit, zoals grote insecten, muizen, hagedissen en jonge 
vogels, aan dorens en prikkeldraad. Wanneer ze te weinig voedsel heb-
ben, vallen ze terug op deze voorraad. Om zo goed mogelijk te kunnen 
jagen hebben ze een haakvormige snavel die lijkt op die van een roofvo-
gel, hoewel ze tot de zangvogels behoren. 

Grauwe klauwieren voelen zich het fijnst in een halfopen landschap met 
soortenrijke weilanden en heggen of in heidevelden. Daar kunnen ze 
vanuit uitkijkpunten jacht maken op hun prooi. In het middelgebergte 
komen ze heel vaak voor, in de regio Niederrhein zie je ze echter maar 
sporadisch. In Kreis Kleve is Airport Weeze de enige plek waarvan be-
kend is dat deze dieren er voorkomen. Dat laat zien hoe het leefgebied 
rondom de luchthaven zich heeft ontwikkeld. Veel zeldzame en bedreig-

de diersoorten voelen zich hier thuis. 

Meer in
formatie 

op pagina 14
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Dr. Sebastian Papst,
managing directeur

Airport Weeze
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De Turkse Rivièra voert met twee vluchten per week het vluchtschema aan. In de herfstva-
kantie vliegt de Nederlands-Duitse luchtvaartmaatschappij naar Hurghada in Egypte en 
naar de Griekse eilanden Kreta en Rhodos. 
De grote touroperators hebben hun stoelen in de Corendon-vliegtuigen al geboekt en heb-

ben verschillende pakketreizen vanaf Weeze in de aanbieding. Neem voor meer informatie contact 
op met uw reisbureau. 

Corendon Airlines vliegt deze zomer weer volop vanaf Airport Weeze. 

VLIEGBESTEMMINGEN 
ZOMER 2021
Versie: augustus 2021 (wijzigingen voorbehouden)

Antalya, op donderdag van 05-08-21 tot 21-10-21
NRN – AYT  10:00 - 14:40 uur
AYT – NRN  06:00 - 09:00 uur

Antalya, op zondag van 08-08-21 tot 24-10-21
NRN – AYT  10:00 - 14:40 uur
AYT – NRN  06:00 - 09:00 uur

Heraklion (Kreta), op vrijdag van 01-10-21 tot 22-10-21
NRN – HER  19:05 - 23:30 uur
HER – NRN  15:35 - 18:05 uur

Heraklion (Kreta), op maandag van 04-10-21 tot 18-10-21
NRN – HER  19:50 - 00:15 uur
HER – NRN  16:20 - 18:50 uur

Hurghada, op zaterdag van 02-10-21 tot 23-10-21
NRN – HRG  21:05 - 01:55 uur
HRG – NRN  15:00 - 20:15 uur

Rhodos, op vrijdag van 01-10-21 tot 22-10-21
NRN – RHO  16:30 - 21:00 uur
RHO – NRN  13:00 - 15:40 uur

VLIEGBESTEMMINGEN 
WINTER 2021/22 
Versie: augustus 2021 (wijzigingen voorbehouden)

Hurghada, op zaterdag van 06-11-21 tot 20-03-22
NRN – HRG  19:35 - 01:20 uur
HRG – NRN  14:25 - 18:35 uur

Gran Canaria, op zondag van 07-11-21 tot 24-04-22
NRN – LPA  15.30 - 19.05 uur
LPA – NRN  09.00 - 14.30 uur

onze Reisorganisaties: 
FTI, Alltours, DERTOUR, Prijsvrij, Suntip 

Antalya, Kreta,  
Rhodos, Hurghada: 
Corendon vliegt vanaf Airport Weeze

De Boeing 737-800 is regelmatig te gast op Airport Weeze.

De directeur van Corendon Airlines, Yildiray Karaer, met zijn team op bezoek in Weeze.
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Met een ereboog van water werd het eerste vliegtuig van Corendon Airlines in Weeze verwelkomd. 
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Parkeren en tanken op Airport Weeze wordt groener: op P1 bij de terminal kunnen 
bezitters van een elektrische auto nu gebruikmaken van vier laadpalen. De nieuwe 
oplaadpunten zijn vooral bedoeld voor bezoekers van het vliegveld die passagiers 
wegbrengen of ophalen en de tijd willen gebruiken om hun elektrische auto op te 

laden. Ook passagiers kunnen de stekker van hun elektrische auto natuurlijk in één van de 
laadpalen steken. De oplaadpunten worden grotendeels voorzien van zonne-energie, die in 
het eigen zonnepark op het terrein van de luchthaven wordt opgewekt. “We leveren zo een 
belangrijke bijdrage aan een zo groot mogelijke e-mobiliteit”, aldus luchthavendirecteur dr. 
Sebastian Papst. Er zullen in de toekomst nog meer laadpalen bijkomen. 

Airport Weeze zet grote stappen op weg naar een groene toekomst. De afgelopen 
weken werden negen elektrische grondaggregaten aangeschaft, die uiterlijk in 
augustus geïnstalleerd zullen worden. De zogeheten GPU’s (Ground Power Units) 
voorzien vliegtuigen op de luchthaven van stroom – ook wanneer de turbines op 

de grond zijn uitgeschakeld. Tot nu toe werden in Weeze dieselaggregaten en vervuilende 
GPU’s gebruikt. De Airport investeerde honderdduizenden euro’s in de nieuwe techniek. 
“We zijn heel blij dat we vanaf nu beschikken over de modernste technologie voor de 
stoomvoorziening van vliegtuigen. De nieuwe GPU’s zijn geluidloos en emissiearm. Over-
dag kunnen ze worden aangedreven met zonnestroom die we op Airport Weeze opwek-
ken“, aldus luchthavendirecteur dr. Sebastian Papst. Ook voor passagiers en medewerkers 
zijn de nieuwe GPU’s volgens hem een verbetering, omdat de oude aggregaten geluidso-
verlast veroorzaakten. “De moderne GPU’s zijn in elk opzicht een aanwinst voor onze lucht-
haven. Daarmee zijn we klaar voor de toekomst, omdat ecologisch en duurzaam handelen 
belangrijk voor ons is”, aldus Papst. 
Vier van de GPU’s op Airport Weeze worden vast geïnstalleerd. De vijf andere zijn mobiel 
en kunnen tijdelijk worden verplaatst, zodat het platform flexibel kan worden gebruikt. 
Voordat de nieuwe aggregaten daadwerkelijk in bedrijf genomen kunnen worden, moet 
echter eerst nog de stroominfrastructuur op de luchthaven worden aangepast. Hiervoor zal 
een nieuwe, krachtige transformator op het platform worden aangesloten. Half augustus 
moeten de werkzaamheden onder leiding van technisch manager van Airport Weeze, Chris-
tian Bechtler, zijn afgerond. Daarnaast zullen er twee extra lichtmasten op het noordelijke 
platform worden geplaatst. Deze moeten zorgen voor meer veiligheid en comfort bij de 
grondafhandeling van de vliegtuigen.

CoCare GmbH exploiteert in de terminal van Airport Weeze een coronatestcentrum, dat 
toegankelijk is voor zowel reizigers als burgers uit de Nederlands-Duitse grensregio. 
Het testcentrum is dagelijks van 9 tot 18 uur geopend – ook in het weekend en op 
feestdagen. Hier is de voor Duitsers gratis ‘Burgertest’ mogelijk, net als de antigeen 

sneltest en de PCR-test, die voor veel reizen naar het buitenland noodzakelijk is. Om wachttij-
den te voorkomen is het maken van een online afspraak via www.cocare-weeze.ticketbird.de aan 
te raden. Wie de tijd heeft, kan zich ook zonder afspraak laten testen. 

De nieuwe website van Airport Weeze wordt gekenmerkt door een nieuw design, ver-
beterde functionaliteiten en een hogere gebruiksvriendelijkheid. Om de website 
een nieuw en modern jasje te geven, heeft het marketingteam van de luchthaven 
samen met de digitale experts van Bounty Communication Group en het bureau 

buntbeute het design en de functionaliteiten helemaal aangepast. De responsive website is 
ook toegankelijk voor alle mobiele apparatuur. De site is ook beschikbaar in het Nederlands 
en Engels. https://airport-weeze.com/?lang=nl 

Airport Weeze investeert in duurzaamheid

Elektrische auto’s worden met 
zonne-energie opgeladen

Testmogelijkheden voor passagiers 
en burgers in de terminal

De vakantie begint online: website 
van Airport Weeze in een nieuwe look
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Vlakbij het luchthaventerrein beschikt Airport Weeze over een testlocatie die 
uniek is voor Duitsland. Het terrein heeft een oppervlakte van 25 hectare 
en ligt vlak bij het vliegveld. Hier zijn multifunctionele hallen met een op-
pervlakte van 100 tot 3000 vierante meter te vinden. Voor grotere events 

is indoor een oppervlakte van in totaal 10.000 vierkante meter beschikbaar. Het 
uitgestrekte, deels geasfalteerde terrein is geschikt voor de meest uiteenlopende 
activiteiten. De testlocatie is bijvoorbeeld erg interessant voor bedrijven en fabri-
kanten van industriële landbouw- en grondbewerkingsmachines. Op een betonnen 
plaat van 20.000 vierkante meter kunnen bovendien zware machines worden gebru-
ikt. Daarnaast kunnen er nieuwe auto’s worden gepresenteerd en personenauto’s 
en vrachtwagens met voertuigdynamische onderdelen worden geïntroduceerd. Ook 
is het terrein geschikt als trainingslocatie voor dealers. “Het afgesloten terrein voor 
testritten, dat van buitenaf niet inzichtelijk is, maakt het aanbod compleet”, aldus 
Frank Mülders van Real Estate Management van Airport Weeze. “Wij beschikken over 
een testcentrum voor proefritten, met name voor de sterk groeiende markt voor au-
tonoom rijden.” 

Een unicum in Duitsland:  
de testlocatie op Airport Weeze
Oude hangars en een groot buitenterrein 
worden gebruikt voor de presentatie 
en tests van auto’s, vrachtwagens en 
zware machines. Het terrein is echter ook 
geschikt voor andere doeleinden.

Totale oppervlakte: 1000 tot 250.000 m²
Personen (max.): 35.000
Ruimtes: van 30 tot 3000 m²
Plafondhoogte: tot 12 meter
Techniek & uitrusting: op aanvraag
Parkeerplaatsen: 8000 voor auto’s; 200 voor bussen

Facts & Figures
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Contakt: Frank Mülders, Tel.: +49 (0) 28 37 - 66 70 06, 
E-mail: f.muelders@airport-weeze.de
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Vluchten
Heraklion (Kreta) met Corendon Airlines vanaf 1 oktober
vliegdagen  maandag, vrijdag

Chania (Kreta) met Ryanair
vliegdagen   maandag, vrijdag

Corfu met Ryanair
vliegdagen    woensdag, zaterdag

 Thessaloniki met Ryanair 
vliegdagen    dinsdag, donderdag, zaterdag

Rhodos met Corendon Airlines
vliegdagen    vrijdag

(vluchtschema geldig tot oktober 2021)

Op naar   
Griekenland
Helderblauw water, prachtige stranden en monumenten uit lang vervlogen tijden: wie op 
zoek is naar een afwisselende vakantiestek, is in Griekenland aan het juiste adres. Wij 
presenteren de mooiste bestemmingen. 

Met een oppervlakte van circa 8261 vierkante kilometer en een kustlijn van 1066 kilometer is Kreta het grootste 
Griekse eiland en het op vier na grootste in de Middellandse Zee. Een deel van het eiland is erg bergachtig; de 
Psiloritis in het Idagebergte is met een hoogte van 2456 meter de hoogste berg van het eiland. Hoewel de zomers 
heel droog zijn, groeien er op Kreta veel planten, waaronder diverse kruiden. 
Het kleine stadje Agios Nikolaos in het oosten van het eiland is een bezoekje waard. In het schilderachtige plaats-
je vol tavernes is het goed toeven. 
Ook een bezoek aan Heraklion mag niet ontbreken. In de grootste stad van Kreta zijn ook nu nog overblijfselen 
van de Venetiaanse bezetting te vinden. Bijvoorbeeld de Venetiaanse loggia met twee verdiepingen, of fort Koulés 
uit de 16e eeuw, gelegen in de haven. In het Archeologisch Museum Iraklio maken bezoekers kennis met de ge-
schiedenis van Kreta. 
Ook een bezoek aan de op één na grootste stad van het eiland, de havenstad Chania, is de moeite waard. Tijdens 
een wandeling door de wirwar van steegjes verkennen vakantiegangers een van de mooie oude centra van het 
land. Vanuit de ferryhaven vertrekt er bovendien dagelijks een boot naar Piraeus. In Chania bevindt zich de twee-
de luchthaven van Kreta. Ryanair vliegt er vanaf Airport Weeze rechtstreeks naartoe. 

Thessaloniki, in het kort ook wel Saloniki genoemd, is de op één na grootste stad van Griekenland. In de stad aan 
de Golf van Thessaloniki zijn overblijfselen van de Griekse, romeinse, Macedonische, byzantijnse en Osmaanse 
cultuur te vinden. Vroegchristelijke en byzantijnse kerken in de stad werden al genoemd in het Nieuwe Testament 
en maken deel uit van het cultureel werelderfgoed van Unesco. Tegelijkertijd is Thessaloniki een belangrijke mo-
derne universiteits-, beurs-, industrie- en havenstad met talrijke musea. In de Municipal Art Gallery zijn bijvoor-
beeld moderne kunstwerken van bekende schilders als Salvador Dali of Roy Lichtenstein te zien. 
Het schiereiland Chalkidiki ten zuidoosten van de stad is bereikbaar vanuit het vliegveld van Thessaloniki. Het 
schiereiland bestaat uit drie ‘vingers’: Kassandra, Sithonia en Athos. Met name Kassandra is geliefd bij toeristen, 
omdat hier veel hotels te vinden zijn en de infrastructuur goed is. Ook Sithonia biedt prachtige stranden en is 
met zijn naaldbossen, olijfboomgaarden en wijngaarden vooral in trek bij natuurliefhebbers. Athos met de Heilige 
Berg is een autonome monnikenrepubliek, waar alleen mannen in bezit van een pelgrimsvisum welkom zijn. 

Rhodos is het hoofdeiland van de eilandengroep Dodekanesos in het zuidoostelijk deel van de Egeïsche Zee en 
is met meer dan 3000 zonuren per jaar een van de zonnigste regio’s van Europa. In augustus is de watertempera- 
tuur 27 graden; tot november kun je hier nog zwemmen. 
Het binnenland bestaat uit bergen en dennenbossen. Het toeristisch centrum bevindt zich aan de oostkant van 
het eiland, omdat de golven en wind aan de westzijde veel sterker zijn. Het oude centrum van Rhodos-stad met 
het Grootmeesterspaleis maakt deel uit van het cultureel werelderfgoed van Unesco. In het paleis zijn waarde-
volle mozaïeken te vinden en een replica van de beroemde Laocoöngroep. In het zuiden staan de ruïnes van de 
Akropolis van Lindos. Waarschijnlijk was het imposante gebouw in eerste instantie een fort, waarin later de hei-
ligdommen van verschillende godheden uit de stad werden bewaard.

Dankzij de weelderige vegetatie wordt Corfu ook wel het groene eiland genoemd. Op het eiland groeien circa vier 
miljoen olijfbomen. Hun microklimaat begunstigt de groei van wilde bloemen. Op het eiland zijn 36 orchideeën-
soorten te vinden. De drassige gebieden en lagunes in het zuidwesten van het eiland zijn een ideaal leefgebied 
voor talrijke vogelsoorten. Al sinds de 18e eeuw is Corfu een geliefde vakantiebestemming en wordt beschouwd 
als het lievelingseiland van keizerin Sisi. Voor haar werd het Achilleion gebouwd, een paleis in de stijl van Pom-
peï. Ook de baai van Paleokastritsa met het klooster en het uitkijkpunt ‘Bella Vista’ is een bezoekje waard. Op 
Corfu – preciezer gezegd op het schiereiland Kanoni – bevindt zich bovendien kasteel Mon Repos, waar in 1921 
de onlangs overleden Philip Mountbatten, hertog van Edinburgh, werd geboren. 

Kreta – het grootste Griekse eiland

Thessaloniki – hier gaan tradities en  
moderne invloeden hand in hand

Rhodos – pure verwennerij in de zon

corfu – adembenemende natuur

Online tips: www.heraklion.gr/en/ (Engels)

Online tips : www.rodosisland.gr (Engels) 

hotel-tipp
Anemos Luxury Grand Resort*****   
Kreta/Chania
Het vijfsterrenhotel ligt tussen de voormalige vissersdorpjes Kavros en Georgioupoli 
direct aan het twaalf kilometer lange zandstrand en op circa 40 minuten rijden vanaf 
Chania. Het resort beschikt over een privéstrand, voor gasten bereikbaar door middel van 
een shuttleservice per golfkar. Het uitzicht op het Kretenzer bergmassief en de Egeïsche 
Zee is indrukwekkend. De dorpjes in de omgeving liggen op 15 minuten lopen. De gasten 

kunnen kiezen uit deluxe tweepersoonskamers, deluxe familiekamers, deluxe suites en 
maisonettes met tuin-, zwembad- of zeezicht. Sommige kamers beschikken zelfs over een 
eigen zwembad. Er is een restaurant met internationaal en Grieks buffet en er zijn twee 
à-la-carte restaurants. Kijk voor aanbiedingen op www.sonnenklar.tv.
www.anemosresort.com

Online tips : www.thessalonikiconventionbureau.gr (Engels), Hoteltip: www.maistrali-sarti.com

Online tips : https://griekenland.net/griekse-eilanden/corfu/
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Parookaville: 
Festivalfans moeten nog 
tot 2022 geduld hebben
Tot op het laatste moment werden alle opties intensief onderzocht, inclusief 
een verplaatsing naar de nazomer. Maar nu ontkomt ook Parookaville er niet 
aan: het grootste EDM-festival van Duitsland moet geannuleerd worden. De 
nieuwe datum voor de zesde editie staat echter al vast: van 22 tot en met 24 
juli 2022 zal er weer als vanouds worden gefeest op Airport Weeze. Net als 
vorig jaar krijgen degenen die al in bezit zijn van een ticket de mogelijkheid 
om het ticket kosteloos naar volgend jaar om te boeken. Een andere optie 
is om het aankoopbedrag van het ticket terug te laten betalen. De officiële 
voorverkoop voor het grote weerzien in 2022 is al begonnen. Nu de officiële 
ticket-roll-over voor diegenen die hun tickets voor dit jaar wilden inruilen voor 
nieuwe tickets voor 2022 is afgerond, gaan alle resterende tickets weer in 
de verkoop. “Alhoewel tijdens de roll-over bijna iedereen zijn tickets al heeft 
omgeruild, is alsnog circa 40 procent van alle tickets voor Parookaville 2022 
nog beschikbaar” aldus Bernd Dicks, mededirecteur van het festival. “Ook in 
categorieën die in de afgelopen jaren snel waren uitverkocht.” 

De ticketshop en meer informatie is te vinden op www.parookaville.com. 
Registratie vooraf is niet nodig. 

Mud Masters: Actie en plezier 
gegarandeerd bij spectaculaire obstacle run 
Mud Masters is één van de mooiste evenementen op Airport Weeze. Sinds 2012 vinden deze obstacle runs in Nederland en Duitsland plaats 
– en Weeze is één van de belangrijkste locaties hiervoor. Bij de organisatie laten de organisatoren, die allemaal een achtergrond bij het 
Korps Mariniers hebben, zich inspireren door echte militaire trainingsparcoursen. In totaal doen elk jaar circa 60.000 enthousiastelingen 
mee aan de verschillende obstacle runs van Mud Masters. In 2020 moest het evenement vanwege de coronapandemie geannuleerd wor-
den, maar de editie van 2021 op 18 en 19 september in Weeze gaat door. Gepland zijn de afstanden 6, 12, 16, 21 en 42 kilometer. Bij een 
speciale Family Edition op 19 september kunnen afstanden van 3 en 5 kilometer afgelegd worden. Meer informatie over de aanmelding is 
online te vinden op https://mudmasters.nl/.
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Met Ryanair naar de populairste  
winterzonbestemmingen

Agadir
Fez
Marrakesh
Nador
Rabat

Tanger
Alicante
Mallorca
Málaga
Fuerteventura

Lanzarote
Tenerife
Bari

Zonbestemmingen:

Vanaf november gaat de 
nieuwe dienstregeling in.

Kiev
Lviv 
Odessa
Palermo 

Milaan
Thessaloniki
Tallinn
Zagreb 

Steden:

De voordelige tickets van de Ierse prijsvechter kunnen 
echter al worden geboekt. Op veel bestemmingen  
schijnt ook in de koudere jaargetijden gegarandeerd de 
zon! Dit zijn de populairste bestemmingen voor een va-

kantie en citytrips vanaf Airport Weeze.
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AIRPORT WEEZE, EEN LUCHTHAVEN
MET EEN NEDERLANDS TINTJE
Airport Weeze ligt zo dicht bij de 
Nederlandse grens, dat je het met 
recht Nederlands vijfde regionale 
luchthaven kunt noemen.

Vanaf het fraaie bezoekersplatform op de luchthaven heb je uitzicht op het 
Nationaal Park De Maasduinen in het oosten van Limburg. Hemelsbreed ligt 
de Nederlandse grens niet verder dan 2 kilometer weg. En dat zie je terug 
op de luchthaven. Het grootste deel van het luchthavenpersoneel verstaat 

Nederlands en kan u veelal ook in het Nederlands te woord staan.

Dat maakt Airport Weeze een ideaal vertrekpunt voor vakanties, short breaks, buiness 
meetings of familiebezoek in het buitenland. Vanaf Arnhem, Nijmegen, Venlo de Be-
tuwe, de Achterhoek en heel Limburg ben je er zo. En ook wie in andere delen van 
Gelderland en Overijssel woont, rijdt sneller naar Airport Weeze dan naar elke andere 
Nederlandse luchthaven. Dat komt ook omdat de snelwegen die naar Weeze leiden bij-
na altijd filevrij zijn. Dat scheelt u veel tijd! Nijmegen ligt op 40 minuten rijden, Arnhem, 
Eindhoven en Den Bosch op een uur: stress- en filevrij. Een heerlijk begin van uw reis!

12

Airport WEEZE

Eindhoven <> 65 min

den Bosch <> 66 min

Maastricht <> 84 min

Venlo <> 37 min

Arnhem <> 59 min

utrecht <> 88 min

Amsterdam <> 113 min

Apeldoorn <> 76 min

zwolle <> 89 min

Enschede <> 107 min

Nijmegen <> 39 min
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Airport WEEZE

Eindhoven <> 65 min

den Bosch <> 66 min

Maastricht <> 84 min

Venlo <> 37 min

Arnhem <> 59 min

utrecht <> 88 min

Amsterdam <> 113 min

Apeldoorn <> 76 min

zwolle <> 89 min

Enschede <> 107 min

Nijmegen <> 39 min

FIJNE REIS. GEEN STRESS, GEEN FILES
De luchthaven is snel en fi levrij te bereiken via de Duitse snelweg A 57. 
Op de A73 (Nijmegen - Venlo) kunt u al de borden richting Airport Weeze volgen.

GOEDKOOP PARKEREN
De luchthaven biedt meer dan 7.000 parkeerplaatsen op loopafstand van de check-in. De prijzen: 
vanaf 52 € per week, 67 € voor 2 weken. Gemakkelijk en veilig online boeken op airport-weeze.de

EEN ONTSPANNEN START
Korte afstanden, een vriendelijk team en geen lange wachtrijen. Uw gasten genieten van het 
ontspannen begin van hun vakantie, vooral goed als ze twee uur voor vertrek arriveren. 
Bistro‘s in de buurt van de gate verkorten de tijd tot het vertrek.
Overigens: 91% van onze gasten beveelt Airport Weeze aan bij anderen!

OP WEG NAAR HUIS – NIET WACHTEN BIJ DE BAGAGEBAND
Op Airport Weeze, circuleert de bagage kort na aankomst op de bagageband. Wij willen dat u 
van begin tot eind mooie herinneringen aan uw reis overhoudt.

CORONA TESTCENTRUM IN DE TERMINAL
In het Corona-testcentrum in de luchthaventerminal kunt u elke test krijgen die u voor een 
vlucht nodig hebt. Snelle antigeentests en PCR-tests zijn ook verkrijgbaar zonder registratie.
Info: www.cocare-testzentrum.de

12
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Airport Weeze is één van de drie Duitse luchthavens waar in de toekomst vrachtdrones 
moeten gaan opstijgen en landen. Het bedrijf Dronamics heeft een dronenetwerk van 
uiteindelijk 38 luchthavens in 12 landen in gedachten. Drie daarvan zijn te vinden in 
Duitsland: in Rostock, Paderborn en Weeze. 

Het Britse bedrijf is wereldwijd toonaangevend als het gaat om het ontwikkelen en exploiteren 
van de grote onbemande vliegende objecten die vracht transporteren. “Met de drie dronevlieg-
velden ontsluiten we het grote potentieel van de Duitse markt en ondersteunen we regionale 
luchthavens als Weeze bij het bedienen van grote stedelijke gebieden, zoals het Rijn-Ruhrge-
bied”, zegt Svilen Rangelov, medeoprichter en CEO van Dronamics. 

De ‘Black Swan’-drone heeft een spanwijdte van zes meter. Om op te kunnen 
stijgen heeft deze drone slechts een runway van 400 meter nodig. De 
Black Swan kan maximaal 200 km/h vliegen, waarbij tot 350 kilo-
gram vracht vervoerd kan worden.

Vanaf 2022 wil transportbedrijf Hellmann uit Os-
nabrück de drone in gebruik nemen. Met 
behulp van de drone moeten vooral goe-
deren worden vervoerd die met spoed ge-
leverd moeten worden, zoals medicijnen of on-
derdelen die de industrie dringend nodig heeft. 

De drones worden bij de gateways over de hele wereld beladen. 
Ook Airport Weeze maakt nu deel uit van dit netwerk. De drones wor-
den vanuit een centraal controlecentrum bestuurd. Uiterlijk in 2023 moet de 
drone, die vliegt op E10-bezine, CO2-neutraal vliegen. 

“We zien een mooie gelegenheid om met Dronamics een nieuwe dienst op het gebied van 
vrachtvervoer aan te bieden,” zegt de directeur van Airport Weeze, dr. Sebastian Papst. Hier kan 
onder andere ook het lokale bedrijfsleven aanzienlijk van profiteren. Airport Weeze draagt zo bij 

aan de inrichting van een innovatief, flexibel en milieuvriendelijk transportsysteem voor de regio 
Niederrhein en het Nederlands-Duitse grensgebied.

www.dronamics.com

Knooppunt voor dronevluchten
Airport Weeze wordt onderdeel van een internationaal netwerk voor onbemande 
vrachtvluchten. Expeditiebedrijf Hellmann wil al in 2022 in heel Europa met drones vracht 
gaan leveren. Het vliegveld in Weeze en het regionale bedrijfsleven staat een innovatief 
project te wachten. 
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Waar gaat de reis naartoe?  
Of het nu gaat om een vakantie, bezoek aan familie, winkelen of een zakenreis – de 
redenen voor een vliegreis zijn net zo veelzijdig als de passagiers op Airport Weeze zelf. De 
luchthaven fungeert als internationale hub voor vliegreizigers. Airmail heeft in de terminal 
aan enkelen van hen gevraagd waar de reis naartoe gaat of waar ze net vandaan komen. 

»Ik heb een week vakantie en vlieg naar Valencia, waar ik 
vandaan kom. Hier in Duitsland werk ik als docente op 

een gymnasium in Holzminden. Omdat het vandaag zaterdag 
is en ik heel graag naar huis wil, heb ik besloten vanuit 
Weeze te vliegen. Daarvoor neem ik de langere reistijd vanuit 
Nedersaksen graag op de koop toe. De prettige sfeer hier 
bevalt me goed. Omdat ik nog wat tijd heb, ga ik zo meteen 
een lekker kopje koffie drinken en een sandwich eten. «

»Ik ben pas net geland, maar sta nu al met mijn koffer in 
de terminal. Dat is toch geweldig. Ik ben voor de eerste 

keer hier op Airport Weeze. Zo meteen halen mijn ouders me 
op en dan gaan we richting Frankfurt. Door de lage prijzen 
zal ik vanaf nu altijd voor Weeze kiezen. Op Airport Weeze 
zijn de afstanden kort en wordt de bagage snel afgehandeld. 
Dat vind ik echt opvallend. «

» Wij zijn extra vanuit Luxemburg gekomen, omdat de 
ticketprijzen hier zo ontzettend laag zijn. In Luxemburg 

zouden we voor een vlucht naar Málaga al snel het 
viervoudige betalen. We gaan eerst een paar dagen naar 
Málaga en reizen daarna tien dagen met een huurauto door 
Andalusië. We zullen zo meteen ontspannen in het vliegtuig 
stappen en hebben zin in onze vakantie.  «

»Wij zijn goede vriendinnen en wonen in de buurt van 
Bari, in de Zuid-Italiaanse regio Apulië. We hebben 

spontaan besloten om uitgebreid te gaan winkelen in 
Duitsland. In de komende tien dagen willen we vooral de 
beroemde winkelstraat Königsallee in Düsseldorf leren 
kennen. Onze boodschappenlijstjes zijn lang. Voordat we 
met onze huurauto naar ons hotel in Düsseldorf rijden, 
drinken we nog even snel iets. «

»Onze vakantie begint hier op Airport Weeze al. We komen 
uit Ede en de luchthaven ligt voor ons om de hoek. Na een 

uurtje in de auto zijn we er al en kunnen we onze auto op de 
parkeerplaats parkeren, die op slechts een klein stukje lopen 
van de terminal ligt. We gaan zo vertrekken. We verheugen 
ons echt op onze vakantie. We verblijven voor een week in de 
omgeving van Málaga. Daar halen vrienden ons op. «

»Als student moet ik natuurlijk ieder dubbeltje drie keer 
omdraaien. Daarom was ik direct enthousiast over de 

aanbiedingen van Airport Weeze. De vlucht naar Málaga is 
de helft goedkoper dan vanuit andere luchthavens in de 
regio. Ik vlieg al voor de derde keer vanuit hier naar Spanje 
– en het zal zeker niet de laatste keer zijn. Hier is alles heel 
relaxt. Geen lawaai en geen hectische toestanden zoals 
op grote luchthavens. Daarnaast ben ik blij met de goede 
parkeermogelijkheden. « 

JADE LOPEZ uit VALENCIA

VINCENZO BOLOGNA uit BARI TJAŠA PELE en GREGOR CIGÜT uit LUXEMBURG OLA, LIUBOV en ANASTASIA uit SARDINIË

CARLA BAKKER en Roelof DONKELAAR uit EDEPASCAL KIEHL uit REMSCHEID
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Airport Weeze

Alicante

Ancona

Antalya

girona Bari

BÉziers

Cagliari
Faro

FEz Heraklion

Hurghada

ibiza

Chania
Kreta

Kiev

Malaga

Marrakesh

Nador

OdessaOradea

oujda

Palermo

Mallorca

pescara
Porto

Rabat

Rhodos

RomE CIA

Tanger

Thessaloniki
Valencia

Zadar
Zagreb

Corfu

Milaan BGY

Lviv

Agadir

Fuerteventura
Gran canaria

LanzaroteTenerife

Bestemmingen Vanaf Bestemmingen Vanaf 
Airport Weeze Airport Weeze 
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+++ De favoriete Ryanair zomerbestemmingen 2022 zijn nu al boekbaar +++ 
+++ NIEUW met Ryanair: Zagreb +++

Ryanair
Corendon Airlines


