
    

 

 

 

 

 

 

Amsterdome 

Seineweg 2 

1043 BG AMSTERDAM 

  

Programma bekend; meld u vandaag nog aan! 

Minister Cora van Nieuwenhuizen en Hans Alders, voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol 

(ORS) nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de nationale Luchtvaartdag over de 

toekomst van de luchtvaart in Nederland. 

U bent op zaterdag 8 december welkom in het nieuwe Amsterdome in Amsterdam. U kunt zich 

via deze link aanmelden voor de Luchtvaartdag. 

 

Programma 

Van 10.00 - 16.00 uur vindt er een doorlopend programma plaats van verschillende sessies; klik 

hier voor een volledig programmaoverzicht. U kunt de hele dag deelnemen of kiezen voor 

alleen deelname aan de ochtend of de middag. Er zijn 7 thema's geformuleerd waaraan in de 

deelsessies zal worden gewerkt. Dit zijn de volgende thema's: Participatie, Klimaat, Wonen & 

Vliegen, Veiligheid, Gezondheid, Economie en Alternatieven & Innovatie. Op het centrale plein 

is er de hele dag gelegenheid om de informatiemarkt te bezoeken. Het programma van de 
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Luchtvaartdag ziet er globaal als volgt uit: 

  

09.00 - 10.00 uur Ontvangst en registratie 

10.00 - 10.30 uur Opening 

10.30 - 10.45 uur Naar de deelsessies 

10.45 - 11.45 uur Ronde 1 deelsessies op de 7 themagebieden* 

11.45 - 12.00 uur Wissel 

12.00 - 13.00 uur Ronde 2 deelsessie op de 7 themagebieden* en lunch 

13.00 - 13.15 uur Wissel 

13.15 - 14.15 uur Ronde 3 deelsessie op de 7 themagebieden* en lunch 

14.15 - 14.30 uur Naar plenaire bijeenkomst 

14.30 - 15.20 uur 
Plenaire bijeenkomst met minister Cora van Nieuwenhuizen en de Omgevingsraad 

Schiphol, gevolgd door een afsluitend cabaret 

15.20 - 16.00 uur Uitloop en einde 

 

In gesprek over de toekomst van onze luchtvaart. 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt aan een nieuwe visie op de 

toekomst voor de luchtvaart tot 2050 en aan een herziening van het luchtruim. Het ministerie 

heeft daarvoor bijvoorbeeld in het hele land luchtvaartgesprekken georganiseerd. De ORS 

brengt binnenkort een advies uit aan de minister over de ontwikkeling van Schiphol tot 2030. 

De ORS heeft daarvoor met huiskamergesprekken, een online consultatie, publieksonderzoek 

en themabijeenkomsten de wensen en ideeën van veel betrokkenen op een rij gezet. 

Tijdens de Luchtvaartdag hoort u wat de ORS en het ministerie van IenW aan inzichten, wensen 

en behoeften bij allerlei belanghebbenden hebben opgehaald. Over alle onderwerpen kunt u 

op deze dag met leden van de ORS, het ministerie van IenW en andere aanwezigen in gesprek. 

Met elkaar gaan we actuele luchtvaartthema’s verder verkennen en verdiepen. Op weg naar 

een heldere agenda voor de keuzes die in 2019 nodig zijn voor de toekomst van onze 

luchtvaart. 

 

Waar gaat het over? 

Hoe is de internationale positie van Schiphol te behouden en versterken? Hoe is de leef 

kwaliteit rond deze luchthaven te vergroten? Wat is een goede balans tussen beide? Waar kan 

nog gebouwd worden? Wat is dan de relatie tussen wonen en vliegen? Hoe bewaakt het 

Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel die balans? Nu en de komende jaren? 

 

Welke klimaatmaatregelen zijn er nationaal en internationaal nodig voor de luchtvaart? Welke 



 

innovaties zijn daarbij kansrijk? Wat is de invloed van luchthavens op de gezondheid van 

omwonenden? Hoe denken Nederlanders over de groei of krimp van luchtvaart? En wat 

betekent dat voor Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Maastricht, Lelystad en Groningen-Eelde? 

Hoe kan een herziening van het luchtruim bijdragen aan minder hinder? En hoe aan een 

efficiënter gebruik? Hoe kijkt iedereen naar deze ontwikkelingen richting het jaar 2050? 

Wanneer kunnen treinen bijvoorbeeld een beter alternatief zijn voor vluchten binnen Europa? 

Deze en vele andere onderwerpen staan op 8 december centraal. 

 

Hoe kunt u zich aanmelden? 

Meldt u zich vandaag nog aan via deze link. U ontvangt vervolgens een bevestiging van uw 

aanmelding en u ontvangt uw persoonlijke inlogcode om via de Netwerkapp uw sessiekeuze 

door te geven en uw persoonlijke programma samen te stellen. 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen via info@luchtvaartdag.nl of 030 275 96 20. 

Dit evenement wordt georganiseerd door: 
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