
Komst Aviocom bevestigt ontwikkeling Lelystad Airpo rt tot ‘MRO’- luchthaven 
 

 

Amsterdam-Lelystad Airport is steeds meer in trek b ij bedrijven in de luchtvaartsector die zich 
bezighouden met onderhoud en reparatie van vliegtui gen en vliegtuigonderdelen, de 
zogenoemde ‘maintenance, repair and overhaul’ (MRO) -bedrijven. Dat wordt onderstreept met 
de aankondiging van het bedrijf Aviocom om zich eve neens op de Lelystadse luchthaven te 
vestigen. De vestigingsovereenkomst tussen de NV Lu chthaven Lelystad en de directie van 
Aviocom wordt woensdag 12 februari getekend.  
 
De gemeente Lelystad constateert bij monde van wethouder EZ, Jop Fackeldey, dat de samenwerking 
en gezamenlijke acquisitie-inspanningen tussen luchthaven, gemeente, ontwikkelingsmaatschappij 
OMALA en het georganiseerde bedrijfsleven vruchten afwerpt.  
 
‘MRO’- concentratie  
De komst van het bedrijf Aviocom bevestigt de in gang gezette ontwikkeling van Amsterdam-Lelystad 
Airport tot MRO-luchthaven. Recente andere – reeds afgeronde of aankomende- vestigingen op de 
luchthaven in Lelystad zijn QAPS (vliegtuigspuitbedrijf), SPECTO (composietenreparaties), Jet Air 
Maintenance (onderhoud en service aan businessjets) en Van der Heijden Bouw en Ontwikkeling 
(realisatie multifunctionele bedrijfsverzamelgebouwen  voor huisvesting van kleinschalige MRO- en 
luchtvaartondersteunende bedrijven).  
 
Met de vestiging van Aviocom ontstaat langzamerhand op Amsterdam-Lelystad Airport een 
concentratie van MRO-bedrijven die een vestigingsfactor op zich vormt voor soortgelijke bedrijven. Zo 
ontstaat er voldoende werk (massa) op de luchthaven die ook voor ROC's en leerbedrijven interessant 
kan zijn.  
 
Vestiging Aviocom 
Aviocom is opgericht in 2005 om de luchtvaartindustrie een "One-Stop Shop" concept aan te bieden 

voor de levering van hightech chemische eindproducten. Aviocom combineert met de vestiging op 

Amsterdam-Lelystad Airport de bouw van een magazijn met advisering aan 

vliegtuigonderhoudbedrijven om processen efficiënter en effectiever in te richten en met trainingen 

waarbij de nadruk ligt op het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven.  



Aviocom heeft recent een 5 jarig contract getekend met KLM voor de levering van producten en 

diensten. Mede door dit contract is het bedrijf uitgegroeid tot de grootste leverancier van chemische 

producten binnen de Nederlandse luchtvaartsector. Bij Aviocom werkt op dit moment een team van 

10 specialisten. Door de huidige exportgroei naar Duitsland en Oostenrijk zullen er naar verwachting 

nog eens 10 specialisten nodig zijn in de komende jaren. 

MRO-specialisme 

Wethouder Jop Fackeldey: ‘De ontwikkelingen in de markt, de politieke bereidheid Amsterdam-Lelystad 
Airport te ontwikkelen als twin-airport van Schiphol, de investeringsbereidheid van Schiphol en de 
samenwerking tussen MKB bedrijven maakt dat de tijd nu rijp is om Amsterdam-Lelystad Airport op de 
kaart te gaan zetten als Nederlandse MRO-specialist op het gebied van de zakelijke luchtvaart. De 
gemeente Lelystad  stelt  alles in het werk een dergelijke ontwikkeling te realiseren.”  

 


