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Nederlandse luchtvaartmaatschappij AIS Airlines vliegt alleen in Zweden en Duitsland, maar 

komt naar Nederland  

De meeste luchtvaartmaatschappijen trekken er hun neus voor op: Lelystad als thuisbasis. 

Uitzondering is AIS Airlines uit Lelystad zelf, een kleintje dat de uitbreiding van de luchthaven wil 

aangrijpen voor groei. Topman en eigenaar Arend van der Meer: "Het zou zomaar kunnen dat we tien 

Boeings bestellen." 

 

In Nederland is luchtvaartmaatschappij Aeronautical Instruction Services Airlines volslagen onbekend. 

Geen wonder, want de luchtvaartmaatschappij vliegt niet in Nederland en is met acht vliegtuigen erg 

klein. Ook de vliegtuigen zelf zijn van bescheiden formaat: in de Jet-stream 32, het type waarmee AIS 

Airlines vliegt, passen 19 passagiers. 

 

De luchtvaartmaatschappij uit Lelystad is in 2010 opgezet om werkgelegenheid te scheppen, vertelt 

topman Van der Meer. De piloten die afstudeerden aan de AIS Flight Academy, ook eigendom van 

Van der Meer, konden steeds moeilijker werk vinden door de financiele crisis. "Voorheen raakte ik ze 

makkelijk kwijt aan maatschappijen als Cathay Pacific, Air Baltic of Proflight Zambia, maar dat werd 

steeds lastiger." Dus zette Van der Meer AIS Airlines op. Hij financierde het uit eigen zak. "Er zat nog 

wat in het spaarvarken." Hoeveel het kostte, wil hij niet precies zeggen. "Met een paar miljoen ben je 

er nog niet." 

 

Van der Meer ging op zoek naar interessante nichemarkten. In Duitsland zag hij kansen voor zakelijk 

vliegverkeer. Tussen Münster-Osnabrück en Stuttgart wordt veel heen en weer gereisd door 

zakenlieden uit de autoindustrie. "Die afstand kost je met de auto acht uur. Plus nog hotelkosten. Wij 

bieden vluchten waarbij je 's ochtends heen kan en 's avonds terug." Van de massa moet AIS Airlines 

het niet hebben in Duitsland. "Het zijn reizen voor een beperkte groep zakenreizigers. Het zijn dan ook 

geen tickets voor een paar tientjes, maar voor 5- à 600 euro." 

 

Een belangrijke markt van AIS Airlines ligt in Zweden. Daar vliegt de luchtvaartmaatschappij uit 

Lelystad wel voor de gewone man. Maar dan wel op routes die de overheid subsidieert. "Het gaat om 

grote afstanden en plekken die in de winter lastig met de auto zijn te bereiken." 

 

De strategie van Van der Meer lijkt te werken. In 2012 gingen de eerste vliegtuigen van AIS Airlines de 

lucht in en sinds twee jaar schrijft het bedrijf zwarte cijfers. In 2014 bedroeg de winst zo'n anderhalve 

ton. "Dat is bescheiden, maar nog altijd een stuk meer dan KLM." 

 

En nu is het tijd om te groeien, zegt Van der Meer. "De basis ligt er: we hebben alle benodigde 

vergunningen, zijn aangesloten bij de belangrijke ticketbureaus, we hebben de nodige technische 

mensen. En vliegveld Lelystad wordt uitgebreid. Het is niet voor niets dat we onlangs een 

vluchtsimulator voor de Boeing 737 hebben gekocht." 

 

Vliegen vanaf Lelystad met Boeings. Heeft AIS Airlines soms de ambitie om de Nederlandse Ryan Air 

te worden? Nee, dat wil Van der Meer niet bevestigen. Wel wil hij kwijt dat het een groot voordeel is 

dat het jonge AIS Airlines geen last heeft van de geschiedenis van traditionele maatschappijen als 

KLM. "De arbeidsvoorwaarden zijn daar zo goed, dat het lastig is om in te spelen op veranderingen, 

zoals de harde concurrentie van budgetmaatschappijen. Het is voor personeel nu eenmaal moeilijk om 

een stapje achteruit te doen." 



Forse groei Lelystad Airport vanaf 2018 

Lelystad Airport, de thuisbasis van AIS Airlines, gaat fors uitbreiden. De bedoeling van eigenaar 

Schiphol Group is dat Lelystad vanaf 2018 geleidelijk de vakantievluchten overneemt van Schiphol. 

De luchthaven bij Amsterdam zelf nadert haar grens van maximaal 500.000 vluchten per jaar en richt 

zich liever op de overstappende zakenreiziger; daar is meer aan te verdienen. Probleem is wel dat er 

bij luchtvaartmaatschappijen nog weinig animo is om vakantievluchten vanaf Lelystad uit te voeren. 

 

Voor de uitbreiding van het vliegveld komt er een nieuwe start- en landingsbaan van 2400 meter en 

een nieuwe passagiersterminal. Lelystad begint met zo'n 5000 vluchten in 2018 en mag doorgroeien 

tot 45.000 vluchten en 6,7 miljoen passagiers. 

 


