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23 dezember 2022 

 
Balans 2022: Airport Weeze verwelkomde opnieuw 
meer dan een miljoen passagiers  
 
De luchthaven heeft al 85 procent van het niveau van voor Corona bereikt. 
De vooruitzichten voor het komende jaar zijn ook goed. Ryanair stationeert 
vanaf de zomer nog een extra toestel op de luchthaven. 
 
Weeze - Voor het eerst sinds 2019 heeft Airport Weeze weer de grens van één 
miljoen passagiers overschreden. In 2022 stegen en landden circa 1.030.000 
passagiers op de luchthaven. Na het aanvankelijke herstel van de 
passagiersaantallen dit voorjaar zijn de aantallen weer aanzienlijk gestegen, 
vooral in de zomermaanden. De regionale luchthaven vlak over de grens bij 
Nijmegen heeft de opleving van het vakantieverkeer opgevangen zonder 
langere wachttijden, geannuleerde vluchten of noemenswaardige 
vertragingen. "De teams op de luchthaven hebben zich goed voorbereid op de 
snelle terugkeer van passagiers en de grote vraag in de zomer. Daarom werkte 
alles vlekkeloos. We waren vooral blij met de goede beoordelingen van onze 
gasten," zegt luchthavendirecteur Sebastian Papst. 
 
Meer vluchten in de zomer 
 
Ook de vooruitzichten voor 2023 zijn uiterst optimistisch. De Ierse 
luchtvaartmaatschappij Ryanair stationeert vanaf het zomerseizoen vier in 
plaats van drie vliegtuigen in Weeze. Dit biedt reizigers aanzienlijk meer 
verbindingen. De lowcost airline zal voor het eerst naar Pula in Kroatië vliegen, 
alsook naar de bestemmingen Asturias/Oviedo en Reus op het Spaanse 
vasteland en Bergamo/Milaan in Italië. De verbindingen van Weeze naar 
Agadir, Faro, Malaga,Trapani en Zadar zullen worden uitgebreid met verdere 
vluchtrotaties. 
 
Ook de op twee na grootste touroperator van Nederland, de Sunweb Group, 
vliegt komende zomer voor het eerst vanaf Airport Weeze. De 
luchtvaartmaatschappij SkyExpress gaat namens Sunweb exclusief naar vier 
Griekse eilanden -Kos, Rhodos, Kreta en Zakynthos- vliegen. Sunexpress en 
Freebird Airlines vliegen in het hoogseizoen naar Antalya en Bodrum voor de 
Nederlandse online aanbieder. Bovendien vliegt Tailwind Airlines in het 
hoogseizoen naar de Turkse Rivièra voor bekende Duitse touroperators. Alle 
vluchten zijn al boekbaar. 
 
Positieve vooruitzichten 
 
Op de luchthaven van Weeze wordt dus opnieuw een passagiersgroei 
verwacht. "De goedkope tickets van Ryanair zijn over het algemeen in lijn met 
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de trend. De wens van passagiers om stressvrij te reizen vanaf een regionale 
luchthaven neemt ook toe. Daarnaast biedt Weeze klanten nu een uitgebreid 
vakantievluchtprogramma met in totaal vijf luchtvaartmaatschappijen. Al met 
al zijn dit goede voorwaarden om in het komende jaar ruim boven de grens 
van één miljoen passagiers uit te komen," aldus Sebastian Papst. 
 
Ontspannen kerstverkeer 
 
De luchthaven verwacht in totaal 30.000 passagiers tijdens de kerstvakantie, 
die vrijdag begint en duurt tot 9 januari. Bijzonder populair tijdens deze weken 
zijn de zonnige bestemmingen als de Canarische Eilanden en het Noord-
Afrikaanse Marokko. De luchthaven is goed voorbereid op de vele 
kerstvakantiegangers en familiebezoekers en verwacht een vlotte 
passagiersafhandeling tijdens de feestdagen. 

 


