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Airport Weeze verwelkomde tot nu toe 178.000 
passagiers tijdens de vakantieperiode 
 

De passagiersafhandeling op de luchthaven is ook tijdens de eerste 
zes weken van de zomervakanties vlot verlopen. De regionale 
luchthaven won ook aan populariteit bij de Nederlandse passagiers.  
 
Airport Weeze heeft de zomerdrukte tot op heden zeer goed 
doorstaan. De luchthaven telde tot nu in totaal 178.000 passagiers 
tijdens de vakantieperiode. Daarmee komt het weer in de buurt van 
het niveau van vóór Corona uit 2019 (192.000). Tijdens het 
zomerseizoen stijgen elke week in totaal 80 vliegtuigen op, die naar 29 
bestemmingen vliegen. De toestellen hebben een zeer hoge 
bezettingsgraad. Ook de vele boekingen van Nederlandse  passagiers 
dragen daartoe bij. 
 
Terwijl berichten over knelpunten op grote luchthavens in West-
Europa momenteel aan de orde van de dag zijn, verliep de afhandeling 
op de luchthaven van Weeze opmerkelijk vlot, zelfs tijdens piekuren. 
"We hebben hier een goed gecoördineerd team werken en bijna alle 
werknemers bleven aan boord, zelfs tijdens de Corona-periode. Dat is 
één van de redenen waarom wij onze gasten een stressvrije en 
aangename start van hun vakantie kunnen bieden," zegt algemeen 
directeur Dr. Sebastian Papst. Hoewel veel gasten vanwege de 
berichten van andere luchthavens reservetijd hebben ingepland, blijft 
het op Airport Weeze voldoende als passagiers zich ten minste twee 
uur voor vertrek bij de check-in melden, aldus de luchthavenbaas. 
Voor reizigers naar Marokko is dit twee en een half uur.  
 
De zomervakantie heeft ook de belangrijke rol van de regionale 
luchthavens als Airport Weeze bewezen, zegt hij. "Wij gaan ervan uit 
dat de keuze van de luchthaven een steeds belangrijker criterium zal 
worden voor onze Nederlandse en Duitse gasten.  Na de ervaring van 
deze zomer zullen meer gasten kiezen voor regionale luchthavens als 
Weeze. Wij gaan ervan uit dat het verlangen naar stressvrij reizen een 
positief effect zal blijven hebben op onze luchthaven en onze 
luchtvaartpartners," aldus Dr. Papst. 
 
Op Airport Weeze zal het de komende dagen nog druk blijven. 
Weliswaar zijn de schoolvakanties in Nordrhein-Westfalen ten einde, 
maar in Nederlandse gaat de zomervakantie nog door door en veel 
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Nederlanders beginnen hun vakantie vanuit Duitsland. Daarom duurt 
het vakantieseizoen op Airport Weeze in totaal negen weken. 
Gedurende deze periode worden in totaal 280.000 luchtreizigers 
verwacht. 
 


