
De meest gestelde vraag? “Wanneer gaat Lely-
stad Airport open?”, lacht Serena van Kammen. De 
general manager van Aviodrome leidt wethouder 
Janneke Sparreboom rond in het luchtvaartmuse-
um aan de Pelikaanweg. ‘Vanaf ons platform heb-
ben we een prachtig uitzicht op de verlengde start- 
en landingsbaan van Lelystad Airport. Hoe leuk is 
het voor onze bezoekers dat er straks ook grotere 
vliegtuigen over komen vliegen?’ 
 
Aviodrome is het grootste museum voor lucht- en 
ruimtevaart in Nederland. In 2003 verhuisde het 
park van Schiphol naar Lelystad. Na het faillisse-
ment in 2011 nam leisureconcern Libéma, exploi-
tant van onder andere Safaripark Beekse Bergen, 
Brabanthallen ’s Hertogenbosch en Omnisport 
Apeldoorn, het museum over.
 
Jong en oud
Er is flink geïnvesteerd in het museum. ‘We profile-
ren ons als uitje voor gezinnen met kinderen. Jong 
en oud kan hier vele vliegtuigen met bijzondere 
verhalen bekijken, er zijn leuke speeltoestellen, 
kinderen kunnen hun piloten- en stewardessendi-
ploma halen en ze leren morsecode seinen in de 
radiokamer’, vertelt Serena van Kammen.
 

Het gaat goed met het museum. ‘Vorig jaar ont-
vingen we 150.000 bezoekers en dit jaar komt het 
aantal uit op 170.000’, vertelt ze. ‘Hoeveel mede-
werkers hebben jullie?’, vraagt wethouder Janneke 

Sparreboom. ‘Dit zijn er 35. Daarnaast werken 
hier tweehonderd vrijwilligers. Zij zijn ontzettend       
belangrijk voor onze organisatie. Ze ontvangen be-
zoekers, geven rondleidingen, beheren het archief 
en onderhouden vliegtuigen.’
 
Passie en betrokkenheid
‘Ik ben heel trots op ons team. Iedereen die hier 
werkt of vrijwilligerswerk doet, doet dit met heel 
veel passie en betrokkenheid. Onlangs openden we 
een splinternieuwe expositie. Het eindresultaat is 
fantastisch, maar het heeft bloed, zweet en tranen 
gekost om dit voor elkaar te krijgen’, lacht ze. ‘Op 
het eind stond zelfs het horecateam met een kwast 
in de hand.’
 
Ze laat Janneke Sparreboom expositie zien, die 
in het teken staat van 100 jaar luchtvaartgeschie-
denis. Ze lopen langs de Fokker Spin, Nieuport 
11 C1 en aanschouwen een imposante Lockheed 
Constellation. ‘Het is een prachtige manier om de     
verhalen achter de vliegtuigen en luchtvaartpio-
niers te leren kennen’, zegt de wethouder.
 
Verkeerstoren
‘Buiten staat een Boeing 747’, vertelt Serena van 
Kammen. ‘Je kunt hier een uniek kijkje nemen in 
onder andere de cockpit en de laadruimte van het 
vliegtuig. Een andere publiekstrekker is het uitkijk-
platform. Vanuit de nostalgische verkeerstoren zie 
je als echte verkeersleider de sportvliegtuigen en 
helikopters af en aan vliegen. En inderdaad, bij de 
opening van Lelystad Airport worden de vliegtuigen 
nog groter en indrukwekkender.’
 
‘We houden de ontwikkelingen van Lelystad Air-
port uiteraard nauwlettend in de gaten’, vertelt de 
general manager. ‘We zullen er niet direct van pro-
fiteren, maar we rekenen wel op een zekere spin-
off.’  Ze vertelt dat ze uitkijkt naar de komst van 
verblijfsaccommodaties, zoals hotels. 
 
‘De ingebruikname van de luchthaven voor vakan-
tievluchten heeft vooral een positief effect op het 
imago van Lelystad. De polder is lang niet zo ver 
weg als sommige mensen denken’, besluit ze met 
een glimlach.
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Lelystad is een zelfbewuste, moderne en trotse stad die ondernemende mensen van harte 
welkom heet. In de serie ‘Made in Lelystad’ maakt u kennis met bedrijven die Lelystad 
als vestigingsplaats en uitvalsbasis voor hun bedrijfsactiviteiten hebben gekozen. 
‘Lelystad is een stad van en voor ondernemers. Wij geven graag sa-
men met bedrijven vorm aan Lelystad als ondernemende stad,’ aldus         
wethouder economische zaken Janneke Sparreboom. Haar regelmatige 
bezoeken aan Lelystadse ondernemingen betekenen een wederzijdse 
uitwisseling van informatie, ervaringen en gedachten over hoe onder-
nemen in Lelystad wordt ervaren en het beste tot haar recht komt. In 
december 2019 bracht zij een bezoek aan luchtvaartmuseum Aviodrome.

 Serena van Kammen: 
‘Lelystad Airport is nog 
geen toeristisch ge-

bied en dit zouden we wel graag willen. Wij 
hebben de ambitie om de komende tien tot 
vijftien jaar door te groeien en verder te in-
vesteren in ons museum. Als de gemeente 
de omgeving van de luchthaven aanwijst als 
toeristisch gebied, biedt dit kansen.’

Wethouder Janneke 
Sparreboom: ‘Aviodrome

                             is een aanwinst voor 
onze stad. Aviodrome 

richt zich op gezinnen en het is mooi om te 
zien dat veel gezinnen het unieke museum 
weten te vinden. Bij Aviodrome kun je naast 
veel zien, lezen en horen, ook veel doen en 
beleven. Er staat een mooi en helder con-
cept. Daarnaast is het fantastisch om te zien 
hoeveel vrijwilligers hierbij betrokken zijn.’

Aviodrome: uniek 
gezinsmuseum met ambitie    

Leisureconcern Libéma blijft investeren in luchtvaartmuseum 

Meer weten over ondernemen in Lelystad?  
Kijk op www.lelystad.nl/ondernemen.  
Of bezoek ons in het Stadhuis,  
Stadhuisplein 2, 8232 ZX Lelystad. 
ondernemen@lelystad.nl
tel. 0320-278555

    

Fotobijschriften: 
- De binnenexpositie staat in het teken van 100 jaar 

luchtvaartgeschiedenis. General manager Serena 
van Kammen geeft wethouder Janneke Sparreboom 
een rondleiding.             

- ‘Doornroosje’ werd in 2016 door Aviodrome over-
genomen van de Dutch Dakota Association met de 
bedoeling het weer te laten vliegen.
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