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Airport Weeze is goed voorbereid op de zomervakantie 
 
De luchthaven vlak over de Nederlandse grens verwacht bijna 200.000 
passagiers tijdens het vakantieseizoen. Airport Weeze en haar partners zijn 
goed voorbereid op het komende hoogseizoen. 
 
 
Binnenkort is het zover: op vrijdag 24 juni begint in Nordrhein-Westfalen en 
Nederland het zomervakantieseizoen. Airport Weeze verwacht de komende 
maanden een druk seizoen. Alleen al in het eerste vakantieweekend verwacht 
de luchthaven 12.000 passagiers. Tijdens de zes vakantieweken verwacht 
Weeze ongeveer 193.000 passagiers. Met dit passagiersvolume is de 
luchthaven terug op het niveau van voor Corona. 
 
Airport Weeze is goed voorbereid op de verwachte drukte. Langere 
wachttijden moeten een uitzondering blijven, zelfs tijdens piekuren.   
De eerste hoogseizoenperiode van het jaar - de paasvakantie en de 
Nederlandse Meivakanties - is door de luchthaven, de partnerbedrijven en de 
autoriteiten reeds zonder problemen afgehandeld. 
"Het hele luchthaventeam verheugt zich op de vele vakantiereizigers die voor 
onze luchthaven hebben gekozen. Samen met onze partners doen we er alles 
aan om onze klanten tijdens de zomervakantie een ontspannen en 
comfortabel begin van hun reis te bieden", aldus Dr. Sebastian Papst, directeur 
van Airport Weeze. 
 
Tegen de achtergrond van nieuws over knelpunten op sommige grote 
luchthavens neemt de populariteit van het tweelandenvliegveld bij de grens 
ook bij de Nederlanders toe.  
Aangezien de vakanties in Noordrijn-Westfalen in de zomer van 2022 
gedeeltelijk samenvallen met de vakanties in de Nederlandse provincies, zal 
het vakantieseizoen op Airport Weeze ongeveer negen weken duren. In deze 
periode worden in Weeze in totaal meer dan 280.000 passagiers verwacht.  
 
Het aanbod van vluchten vanaf Weeze omvat deze zomer 29 bestemmingen. 
Er stijgen wekelijks meer dan 80 vliegtuigen op.  
Ryanair vliegt weer naar talrijke vakantiebestemmingen rond de Middellandse 
Zee. Palma de Mallorca zal tweemaal per dag worden bediend. Palermo 
(Italië), Faro (Portugal), Malaga (Spanje), Zadar (Kroatië) en Marrakech 
(Marokko) staan ook meerdere malen per week op het vluchtschema van de 
Ierse luchtvaartmaatschappij. Corendon Airlines vliegt ook tweemaal per week 
naar Antalya in Turkije. Deze vluchten fungeren ook als uitvalsbasis voor 
goedkope pakketreizen die door grote Duitse en Nederlandse touroperators 
worden aangeboden. 
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"We danken onze passagiers alvast voor hun bijdrage aan een vlot en stressvrij 
begin van hun vakantie door vroeg aan te komen en zich zorgvuldig voor te 
bereiden op de veiligheidscontrole”, zegt luchthavenchef Papst.  
Reizigers op Airport Weeze zullen zeker tijd winnen als ze na hun reis naar huis 
terugkeren. De populaire luchthaven staat erom bekend dat er vrijwel geen 
wachttijden zijn bij de bagageband. Het is vaak zo dat de koffers al op de 
bagageband rondcirkelen wanneer de passagiers de aankomsthal 
binnenkomen.  
 
Noot voor de redactie: 
Het populaire panoramaterras bij het panoramarestaurant is nu weer open 
voor bezoekers en passagiers.  Van daaruit kunnen gasten van alle leeftijden 
de aankomende en vertrekkende straaljagers van dichtbij bekijken. 
Versnaperingen en snacks zijn verkrijgbaar in de aangrenzende bistro. Het 
terras is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 
 
 


