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AVIODROME HEROPENT VERNIEUW(EN)D ! 
 

LUCHTVAARTTHEMAPARK AVIODROME HEROPENT OP 28 APRIL 2012 ! 
 

Aviodrome heropent 28 april. Zin in een dagje in de wolken? Kom dan vliegensvlug 
naar de Aviodrome op de Luchthaven Lelystad! Het luchtvaartavontuur voor de hele 
familie! Stap in de magische tijdmachine en ga op avontuurlijke wijze terug in de tijd 
van de historie van de luchtvaart. Wandel langs Fokkers eerste Spin uit 1911 en 
bekijk de vernieuwde Tweede Wereldoorlog-expositie. Luchtvaartfilms en de 
spectaculaire 4D film ‘I can fly’ bekijk je in het grootbeeld-filmtheater.  
 
Buiten tref je de Boeing 747 Jumbojet aan en diverse historische luchtwaardige 
toestellen, waaronder de beroemde DC-2 ‘Uiver’ (als deze niet in de lucht te vinden 
is). Bewonder het op ware grootte nagebouwde luchthaven- stationsgebouw van 
Schiphol uit 1928, wat symbool staat voor de glorietijd van de luchtvaart in de jaren 
'30. Hier kan je ook je rondvlucht of (kinder)proefvliegles boeken! In de vakanties 
staat er dagelijks een sportvliegtuig gereed. 
 

LEUK EN LEERZAAM VOOR KINDEREN! 
In de Aviodrome is het altijd spannend. In het begin van de expositie maak je een 
reis door de tijd in een echte tijdmachine. Het is donker, je stapt in een grote lift. Alles 
gaat bewegen. Je ziet de geschiedenis aan je voorbij vliegen. Hier start je reis naar 
het verleden. Wie je allemaal tegenkomt onderweg en waar de reis naartoe gaat 
moet je zelf maar komen ontdekken! De Aviodrome is voor jou een grote 
ontdekkingstocht door de geschiedenis van de luchtvaart. Eenmaal uit de lift en weer 
met beide benen op de grond, ga je verder op ontdekkingsreis. Je ziet hoe een 
vliegmachine de eerste gemotoriseerde vlucht ter wereld maakt. En even verderop 
stap je in een vliegtuig om de eerste kerstpostvlucht naar Batavia (tegenwoordig 
Jakarta) te maken. In het vlieglaboratorium zoek je antwoord op vragen als: van 
welke materialen wordt een vliegtuig gebouwd en hoe was dat vroeger? 

 

4D THEATER 
In het 4D theater beleef je samen met acteur Mark van Eeuwen (Jack uit GTST) 
spannende luchtvaartavonturen. Buiten staat de grote Boeing 747. Hier kan je 
ruimtes bekijken waar je normaal niet mag komen, zoals de cockpit en het 
vrachtruim. In de radiokamer in het Schipholgebouw leer je je eigen naam in morse 
code te seinen! En hoe het is om echt te vliegen, dat kun je voelen in de flight 
simulator. Riemen vast en vliegen maar ! Nationaal Luchtvaart-Themapark 
Aviodrome in Lelystad leent zich ook goed voor een bedrijfsuitje, familiedag, 
kinderfeestje (vanaf € 15,75 p.p.) en schoolreisje. Deze activiteit is geschikt voor het 
hele gezin, voor de kinderen en voor volwassenen en ouderen. Libéma neemt hét 
vliegtuigenwalhalla van Nederland over, het concept wordt vernieuwd en uitgebreid.  
 
LIBEMA NEEMT AVIODROME OVER 

Rosmalen, 23 maart 2012 – Leisure concern Libéma, exploitant van onder andere 
Safaripark Beekse Bergen, Brabanthallen ’s Hertogenbosch en Omnisport 
Apeldoorn, is verheugd te melden dat zij luchtvaartbelevenis Aviodrome zojuist heeft  

http://www.dagjeweg.nl/tools/regclick?url=http%3A%2F%2Fwww.aviodrome.nl%2F
http://www.dagjeweg.nl/tools/regclick?url=http%3A%2F%2Fwww.aviodrome.nl%2F
http://www.dagjeweg.nl/bedrijfsuitje
http://www.dagjeweg.nl/familiedag
http://www.dagjeweg.nl/kinderfeestje
http://www.dagjeweg.nl/schoolreisje
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toegevoegd aan haar portfolio. Na onderhandelingen van enkele maanden is zojuist 
een akkoord bereikt. Aviodrome opent weer op 28 april 2012 in een vernieuwde en 
uitgebreideIIopzet.IIIII4IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
 
Om de beleving hedendaags en vernieuwend te houden, is er een aantal elementen 
aan het concept toegevoegd. Een belangrijke verandering is de toevoeging van een 
platform met buitenterras, dat gebouwd wordt naast de Boeing 747. Dit biedt aan  de 
bezoekers een uniek uitzicht op het vliegverkeer dat dagelijks op Lelystad Airport 
plaatsvindt. Tevens komen in het Aviodrome zeven attractiezones. In de entreezone 
komen speelvoorzieningen voor kinderen met interactieve elementen. Een walk 
through presentatie met animatronics laat op speelse wijze zien hoe de 
bagageafhandeling op een luchthaven wordt georganiseerd. Een groot aantal 
vliegtoestellen wordt publiekstoegankelijk. Daarnaast komen er extra indoor en 
outdoor speel mogelijk- heden. Tijdens diverse shows worden draaiende motoren en 
taxiënde historische vliegtuigen getoond. Alle attracties zijn gratis en de toegangs-  
prijzen worden niet verhoogd. 
 
“Zoiets unieks als Aviodrome moest en zou wat ons betreft behouden blijven. 
Aviodrome is het enige themapark in Nederland met historie, heroïek en helden van 
de Nederlandse luchtvaart als thema”, aldus Dirk Lips, Algemeen Directeur Libéma.  
Wethouder Jop Fackeldey is eveneens verheugd. “Gemeente Lelystad is erg blij dat 
het bijzondere Aviodrome voor Nederland – en voor Lelystad in het bijzonder - 
behouden kan blijven. Dit Nationaal luchtvaarterfgoed blijft hiermee laagdrempelig en 
op een goed bereikbare plek toegankelijk voor het Nederlandse én buitenlandse 
publiek. Libéma is een partij die haar sporen in de vrijetijdsmarkt ruimschoots 
verdiend heeft. We zijn ervan overtuigd dat zij van het vernieuwde Aviodrome een 
succes gaan maken'. Curator Bert van Apeldoorn bevestigt de overname van alle 
activa van Aviodrome.  
 
“De unieke luchtvaartcollectie – die bestaat uit onder andere ruim 100 vliegtuigen - 
kan omschreven worden als cultureel historisch erfgoed. Door deze overname blijft 
de collectie bij elkaar en hoeft niet geveild te worden. De opbrengst van deze 
verkoop kan worden verdeeld over alle schuldeisers ". Pieter Verboom, CFO 
Schiphol Group: “We zijn blij in Libéma een partij te hebben gevonden die een goede 
doorstart van Aviodrome mogelijk maakt. Dit plan is toekomstbestendig en solide. 
"Daar dragen we graag aan bij". Albert Kraai, Vestigingsmanager Aviodrome zegt: 
‘’Aviodrome is in feite qua bezoekersaantallen altijd een succesvol en een populair 
dagje uit geweest. Door de ervaring en kennis die Libéma in huis heeft zijn wij ervan  
overtuigd Aviodrome ook financieel weer gezond te maken”.                                                                     
 
(tekst persberichten internet) 
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