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LELYSTAD AIRPORT BUSINESSPARK
Ben van de Ven en Bart Verschut

 “ Ontwikkelingen  
Businesspark worden 
snel zichtbaar”
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Het Lelystad Airport Businesspark (LAB) is ingedeeld in 
verschillende deelgebieden, met allemaal een eigen signatuur. 
Het A6 district is al het verste in haar ontwikkeling en huisvest 
bedrijven als Inditex (Zara), Giant, Kyocera-Senco en Medidis. 
Flight District I ligt nabij de luchthaven en staat in het teken 
van de ontwikkeling hiervan. Het district biedt ruimte aan 
luchthaven gerelateerde ontwikkelingen, hotels, hoogwaardige 
kantoorruimte en overige commerciële voorzieningen. De 
deelgebieden Flight District II en III bieden volop de ruimte aan 
(grootschalige) logistiek en productiebedrijven. Grote kavels en 
een perfecte ontsluiting kenmerken dit gebied.

“Gebiedsontwikkeling  
is een middel om  

economische groei te realiseren”

De uitvoering van deze gebiedsontwikkeling ligt bij OMALA, 
de Ontwikkeling Maatschappij Airport Lelystad Almere. Het 
primaire doel van OMALA is het bevorderen van de economie 
in het gebied rondom de luchthaven. En daarbij gaat het 
om bedrijfshuisvesting en werkgelegenheid. OMALA CFO 
Bart Verschut: “Gebiedsontwikkeling is een middel om 
economische groei te realiseren.”

Flevolandse kenmerken: ruimte, water en groen
En dat gebeurt momenteel al volop. Eén van de doelstellingen 
die OMALA daarbij voor zichzelf heeft gesteld is dat het 
gebied in alle opzichten kwalitatief beter gemaakt wordt. 
Lelystad Airport Businesspark zal zich straks niet alleen 
kenmerken vanwege de diversiteit aan bedrijven uit zowel 
de maakindustrie als de logistieke sector, maar ook als 
landschappelijk, vernieuwend en duurzaam. Verschut: 
“Leefbaarheid van het bedrijventerrein is voor OMALA een 

Als je vanaf de A6 richting Harderwijk rijdt, dan zie je aan de rechterkant een weids gebied 
met veel potentie. Op die ruim 300 hectare tussen Omroep Flevoland en Lelystad Airport 
verrijst het Lelystad Airport Businesspark. De eerste 114 hectare zijn al volop in ontwikkeling 
en de komende jaren zal ook de rest van het gebied getransformeerd worden in een 
duurzaam en innovatief bedrijventerrein met uitstraling en allure. 
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belangrijk speerpunt in al onze gesprekken. Wij willen in de 
toekomst minder nadruk op grote vierkante logistieke dozenn’, 
maar kiezen bewust mooie bedrijfsgebouwen die ingepast 
worden in het landschap. Bij de verkaveling houden we 
rekening met de landschapslijnen. Planologisch moeten we 
ons houden aan het beeldkwaliteit- en inrichtingsplan. Daarin 
worden hele duidelijke kaders geformuleerd als het gaat om 
groenstroken tussen bebouwing en vanuit de waterhuishouding 
moeten er ook brede watergangen aangelegd worden. De 
ruimte, het water en het groen - aspecten die ook kenmerkend 
zijn voor Flevoland - zullen ook kenmerkend zijn en blijven voor 
Lelystad Airport Businesspark.” 

Integrale kwaliteit
Algemeen directeur Ben van de Ven onderstreept die visie 

door vanuit zijn achtergrond als gebiedsontwikkelaar en 
planoloog, de structurering van de diverse deelgebieden 
goed af te stemmen met de drie aandeelhouders: de 
gemeente Lelystad, de gemeente Almere en de provincie 
Flevoland: “In opdracht van de aandeelhouders heeft 
OMALA de rol van gebiedsontwikkelaar op zich genomen. 
Concreet betekent het dat wij in overleg gaan met de 
grondeigenaren en partijen die het interessant vinden om 
daar grond af te nemen. Daarbij staat centraal dat alles wat 
wordt afgesproken bij moet dragen aan de integrale kwaliteit 
van deze gebiedsontwikkeling. Daarbij wordt bijvoorbeeld 
ook veelvuldig overlegd met het gemeentebestuur inzake 
bestemmingsplannen en kwaliteitswaarborging”, aldus Van 
de Ven die sinds het voorjaar 2022 op de directeursstoel heeft 
plaatsgenomen. 

FDI en FDII pano Foto: FotostudioWierd®

Nieuwbouw Cool Roof Coatings B.V. Artist impression by Buro Ruijs.
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“Volgend jaar rond deze tijd zal 
het gebied er anders uitzien”

Op de plekken waar al kavels uitgegeven kunnen worden, 
zullen op korte termijn al enkele grote bouwprojecten 
starten. Van de Ven: “Als je nu langs het gebied rijdt, dan 
denk je: daar gebeurt niks. Maar niets is minder waar. Op 
de achtergrond gebeurt er heel veel. Er zijn ook contracten 
ondertekend met grote spelers in de logistieke sector. We zijn 
nu in de fase waarin we zichtbaar kunnen gaan maken wat 
er is afgesproken. Dit najaar start al de bouw van het pand 
waarin GLP zich gaat vestigen. GLP is een grote speler in de 
logistieke vastgoedsector en zal zich vestigen aan de Charles 
Lindberghlaan, gelegen tussen de Meerkoetenweg en de 
Anthony Fokkerweg. Daarnaast zijn we in de afrondende fase 
van twee andere grote bouwprojecten, waar ik nu nog niks 
over kan zeggen. Maar mensen mogen mij eraan houden dat 
het gebied er volgend jaar rond deze tijd anders uit zal zien 
dan nu het geval is.”

Ligging
En dan is er natuurlijk ook nog veel te doen om Lelystad 
Airport en het al dan niet opengaan van de luchthaven. Dat 
heeft erin geresulteerd dat Flight District I, waar luchthaven 
gerelateerde activiteiten ontplooid moeten gaan worden, 
voorlopig on hold staat. De andere twee districten hebben 
eigenlijk niets met Lelystad Airport te maken en zijn dus volop 
in beweging. Verschut: “Voor bedrijven die zich hier vestigen, 
is de aanwezigheid van de luchthaven vaak een toevalligheid 
en geen primair argument om voor dit gebied te kiezen. De 
goede bereikbaarheid en werkgelegenheid maakt het voor 
die bedrijven interessant om te kiezen voor Lelystad. Want 
vergeet niet: Lelystad en Almere worden in Nederland, maar 
ook (ver) daarbuiten als een unieke logistieke hub gezien. Het 
vestigingsklimaat en de bereikbaarheid zijn voor de bedrijven 

die nu kavels aankopen de hoofdreden om zich op Lelystad 
Airport Businesspark te vestigen.”

 
“Dit gebied heeft 

ontzettend veel mogelijkheden 
en potentie”

Richting de toekomst wordt er open en transparant 
gesproken over de uitvoering en coördinatie van de plannen 
ten opzichte van de overige plannen in Flevoland. De 
afstemming van de huidige plannen verloopt in goed overleg, 
waardoor er ook snel geschakeld kan worden. Er gaat de 
komende tijd veel gebeuren en dat zal als het aan OMALA ligt 
ook nog wel een tijd lang zo blijven. Hun stip op de horizon is 
nog lang niet bereikt. Van de Ven: “Ik kom oorspronkelijk uit 
de binnenstedelijke herstructurering en dan heb je het over 
hooguit één hectare. Toen ik dit voorjaar bij OMALA begon, 
stond ik er ook wel even van te kijken dat het hier zo groot 
is. En dat biedt natuurlijk ontzettend veel mogelijkheden. De 
potentie is enorm.”

Kansen 
“Natuurlijk zijn er uitdagingen, zoals bij elk bouwproject 
momenteel, maar ik zie ook heel veel kansen. We spiegelen 
onszelf graag aan het SADC (Schiphol Area Development 
Company). Dat is ook een heel groot terrein waar ook echt 
naar de kwaliteit van bouwen wordt gekeken. Hoogwaardige 
toekomstbestendige bebouwing, gecombineerd met 
groen en water waar de werknemers ook graag willen 
werken. Dat is ons doel voor dit businesspark. Daar zijn 
we al volop mee bezig en zullen we de komende jaren in 
samenwerking met provincie, gemeente, marktpartijen en 
ondernemersorganisaties als Horizon Flevoland keihard aan 
blijven werken.” 

Foto: FotostudioWierd®


