
 

RYANAIR VOEGT 4 NIEUWE ROUTES TOE AAN DE 

ZOMERDIENSTREGELING 2023 OP WEEZE 

 

1 EXTRA VLIEGTUIG (5 IN TOTAAL) EN 30 NIEUWE 

ARBEIDSPLAATSEN 
 

Ryanair, Europa's nummer 1 luchtvaartmaatschappij, heeft vandaag (3 februari) vier nieuwe 

routes toegevoegd aan haar zomerschema 2023 vanaf Weeze - Castellón, Kopenhagen, Sevilla 

en Rhodos. Dit boven op de onlangs aangekondigde routes naar Asturië, Milaan-Bergamo, Pula 

en Reus, evenals verhoogde frequenties op tien andere populaire routes, waaronder Abruzzo, 

Malaga en Zadar. Deze extra groei wordt ondersteund door een nieuw gestationeerd vliegtuig 

in Weeze (5 in totaal), dat een verdere investering van 100 miljoen dollar vertegenwoordigt en 

30 extra banen schept in de regio Düsseldorf. 

 

De zomerdienstregeling van Ryanair voor 2023 in Weeze: 

 1 extra gebaseerd vliegtuig (5 in totaal) 

 $ 500 miljoen investering 

 30+ routes - uitsluitend bediend door Ryanair en door geen enkele andere 

luchtvaartmaatschappij vanaf Weeze bediend 

 4 nieuwe routes - Castellón, Kopenhagen, Rhodos en Sevilla. 

 Meer dan 240 wekelijkse vluchten 

 Meer dan 1.200 banen, waaronder 150 directe banen 

 

Ryanair zal deze zomer meer dan 240 wekelijkse vluchten van/naar Weeze uitvoeren (+40% 

groei ten opzichte van zomer 2022) om zowel het inkomend verkeer als de werkgelegenheid te 

vergroten en Weeze-klanten de ruimste keuze en de laagste prijzen te bieden bij het boeken van 

hun vakantie voor zomer 2023. 

 

Ryanair blijft zorgen voor meer verkeer, meer groei en de laagste tarieven in heel Duitsland, 

vooral op Duitse regionale luchthavens zoals Weeze, waar de kosten concurrerend blijven ten 

opzichte van inhalige grotere luchthavens die hun aantrekkelijkheid in Europa hebben 

verminderd door de luchthavengelden sterk te verhogen. 

 

 

Annika Ledeboer, Ryanair's Country Manager DACH & Nordics: 

 

"Als Duitslands nummer 1 luchtvaartmaatschappij voor lage tarieven en betrouwbaarheid, zijn 

we verheugd om nog meer groei aan te kondigen in ons zomerschema voor 2023 op  Weeze, 

met nog eens 4 nieuwe routes - Castellón, Kopenhagen, Rhodos en Sevilla - evenals verhoogde 

frequenties op 10 populaire routes, waaronder Alicante, Girona en Edinburgh, waardoor onze 

klanten op Düsseldorf Weeze nog meer keuze hebben voor hun zomervakantie tegen de laagste 

prijzen in Europa.” 

 

“Ryanair zal deze zomer 35 routes van/naar Düsseldorf Weeze exploiteren. De stationering 

van dit vijfde vliegtuig vertegenwoordigt een verdere investering van 100 miljoen dollar in 

Düsseldorf Weeze en stelt meer dan 1.200 banen veilig, waaronder 150 goedbetaalde banen 

voor piloten, bemanningsleden en ingenieurs. Ryanair blijft groeien en biedt de 

burgers/bezoekers van Düsseldorf en Weeze meer keuze en betrouwbaarheid, terwijl het 

inkomend verkeer naar de regio wordt gestimuleerd.” 



 

“Deze groei onderstreept de positie van Ryanair als enige luchtvaartmaatschappij die in 

Duitsland groeit, terwijl Lufthansa het herstel van het land na Covid blijft beperken door slechts 

75% van haar capaciteit van vóór Covid te exploiteren om haar hoge prijzen aan de klanten op 

te leggen.” 

 

Om de nieuwe toevoegingen aan ons 2023 Weeze zomerschema te vieren, lanceert Ryanair een 

speciale stoelverkoop met prijzen vanaf slechts €29,99 voor reizen tussen april en oktober 2023, 

boekbaar tot middernacht op 5 februari.” 

 

Dr. Sebastian Papst, algemeen directeur van de luchthaven van Weeze: 

 

"We zijn erg blij met de stationering van het vijfde Ryanair-toestel op onze luchthaven. Onze 

Duitse en Nederlandse gasten zullen nu nog meer keuze hebben uit aantrekkelijke 

bestemmingen." 

 

4 NIEUWE WEEZE ZOMER 23 ROUTES 

Castellón 2 x per week 

Kopenhagen 3 x per week 

Sevilla 2 x per week 

Rhodos 2 x per week 

 

EINDE 

 

 

Ryanair Holdings plc, Europa's grootste luchtvaartgroep, is de moedermaatschappij van Buzz, Lauda, Malta Air, 

Ryanair & Ryanair UK. Met een vloot van 517 vliegtuigen, en nog eens 132 Boeing 737's in bestelling, vervoert 

de groep 168 miljoen gasten per jaar op ongeveer 3.000 dagelijkse vluchten vanaf 90 bases en verbindt zij meer 

dan 235 luchthavens in 37 landen, waardoor het verkeer binnen de Ryanair-groep tegen het boekjaar 2026 op 225 

miljoen per jaar zal uitkomen. Ryanair heeft een team van meer dan 19.000 hoogopgeleide luchtvaartprofessionals 

die de beste operationele prestaties in Europa leveren en al 37 jaar een toonaangevende staat van dienst hebben op 

het gebied van veiligheid. Ryanair is de groenste, schoonste en grootste luchtvaartmaatschappij van Europa en 

klanten die op Ryanair overstappen kunnen hun CO2-uitstoot tot 50% verminderen in vergelijking met de grote 

Europese luchtvaartmaatschappijen. 

 


