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Met haar centrale ligging in het hart van Europa speelt Brussels Airport een 

essentiële rol in de connectiviteit van België in het algemeen en de regio 

in het bijzonder. Ook de economische ontwikkeling van ons land is een 

belangrijke pijler. Wist u trouwens dat, naast de 60.000 directe en indirecte 

jobs, de luchthaven de komende jaren voor een potentieel van 10.000 extra 

jobs kan zorgen?

Elke dag opnieuw zoeken onze medewerkers naar de meest innovatieve 

oplossingen om klanten, passagiers of ondernemingen de best mogelijke 

service te bieden. We bekijken daarbij steeds hoe we de impact op het milieu 

maximaal kunnen beperken, rekening houdend met de eisen op het vlak van 

technische haalbaarheid, veiligheid, beveiliging en economische belangen.

Respect voor het milieu staat centraal. Het is immers al langer dan vandaag 

een evidentie dat we voldoen aan de milieuregelgeving. Echter, ‘gewoon’ 

voldoen is niet goed genoeg. We baten de luchthaven uit en ontwikkelen 

die op een milieubewuste manier door bij elk project de milieuaspecten 

te evalueren. Daarbij zien we het als een uitdaging en een plicht om onze 

luchthaven duurzaam te ontwikkelen.

Ook een open beleid en een transparante communicatie maken deel uit van 

onze aanpak. Dit magazine laat u kennismaken met enkele acties die we in 

2014 opstartten. Zo willen we aantonen dat we aandacht voor het milieu in 

al onze activiteiten integreren. En dat we daarvoor kunnen rekenen op een 

pak enthousiaste medewerkers!

Een eigen zonnepanelenpark en een dito waterzuiveringsstation. Niet elk 

bedrijf kan ermee uitpakken. Bovendien slagen we erin om, niettegenstaande 

het groeiend aantal passagiers, onze impact op het milieu te beperken. De 

pas geopende Connector - het gebouw dat de terminal bovengronds met de 

twee pieren verbindt - sluit hier volledig bij aan. Het is een gebouw geworden 

met hoge isolatiewaarden en grote open ruimtes met natuurlijk daglicht.

Bij de ontwikkeling van Brussels Airport gaan wij onze belangrijke 

verantwoordelijkheden als luchthavenbeheerder niet uit de weg. Onze blik is 

gericht op de toekomst. En die toekomst is duurzaam.  

Ik wens u veel leesplezier.

CEO

Brussels Airport Company

Beste lezer,
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Bufferbekken
hemelwater
Inhoud: 150.000 m3

Waterzuiverings-
installatie
Behandelt 2.400 m3 per dag

Bufferbekken
hemelwater
Inhoud: 110.000 m3

Zonnepanelen
Opbrengst in 2014: 1.185 MWh

Bijenkorven
110.000 honingbijen in 2014

Terminal
21,9 miljoen passagiers in 2014

Pier A

Pier B
Connector
 Geopend in 2015

Geluidswal

Geluidswal

Infiltratiebekken
regenwater Start- en landingsbanen

231.528 vluchten in 2014

Zonnepanelen
Opbrengst in 2014: 1.699 MWh

Verkeerstoren Belgocontrol

Trein/Diabolo
54 directe verbindingen

TOP-DOWN
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Marleen Vandendriessche, Director Legal & En-
vironmental Affairs voor onze luchthaven, stuurt 
twee teams aan. Haar geheim? “Gemotiveerde 
mede werkers willen bijleren. Zorg dat iedereen 
zich aanvaard voelt en dat er genoeg uitdagingen 
zijn. Iedere medewerker is belangrijk.”

Iedere medewerker is belangrijk, dat lijkt een 
mooi begin. Wie ben jij, Marleen en wat doe je op 
de luchthaven? 
“Ik ben Director Legal & Environmental Affairs voor 
onze luchthaven en ik stuur twee teams aan. Als 
eerste het juridische team. Zij ondersteunen Brus-
sels Airport door juridisch correcte oplossingen uit te 
werken voor de projec ten en initiatieven binnen het 
bedrijf. Naast het juri dische team, heb je het milieu-
team. Hun taak is om de impact van de activiteiten 
van de luchthaven op de omgeving zoveel mogelijk 
te beperken. Vanzelf sprekend houden wij ons aan de 
regels die zijn opgelegd door de overheid, maar we 
willen eigenlijk meer doen. Beter doen… Daar werkt 
het milieuteam aan.”

Meer en beter?
“Ja, we hebben ons bijvoorbeeld ambitieuze doelstel-
lingen gesteld om energieverbruik en CO2 uitstoot te 
verminderen, beter afval te sorteren, minder water 
te verbruiken, grondgeluid te beperken etc. Niet een-
voudig voor een luchthaven, gezien onze activiteiten, 
maar we gaan er 100 procent voor. Ik kan daarvoor 
rekenen op geëngageerde mensen.”

Dat lijkt mij de droom van elke directeur?
“Ik vind het belangrijk dat mijn medewerkers enthou-

siast en gelukkig zijn op het werk. Ik tracht er zorg 
voor te dragen dat iedereen voldoende uitdaging 
heeft en zich kan ontwikkelen in zijn job. Een goede 
sfeer in het team is belangrijk. Wanneer mensen zich 
gewaardeerd voelen, geven ze ook graag iets terug. 

Heeft u een opleiding inzake milieu?
“Neen. Ik heb rechten gestudeerd en volgde ook een 
bijkomende masteropleiding ondernemingsrecht.”

Welk werk deed u voor uw huidige functie?
“Voor ik bij Brussels Airport kwam werken, was ik 
hoofd van de juridische dienst van General Motors 
Belgium. Nog daarvoor werkte ik als juridisch adviseur 

bij Alcatel. In mijn beginjaren bij Brussels Airport was 
ik enkel verantwoordelijk voor het juridische team. 
Na een jaar kwam daar het milieuteam bij. Eerst ad 
interim, maar na enkele maanden was ik blij om ook 
definitief de leiding over het milieudepartement op te 
nemen. Het is niet alleen een heel boeiende materie. 
Ik vind het ook zo’n fijn team om mee te werken ☺.”

Milieu ‘leeft’ hier

“ WIJ WILLEN BETER  
DOEN DAN DE 
MILIEUVOORSCHRIFTEN”
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Vanwaar uw interesse in milieu?
“Het is een thema dat ‘leeft’, niet alleen letterlijk 
maar ook figuurlijk. Er zijn zoveel uitdagingen en op-
portuniteiten, zoveel dingen die de luchthaven nog 
kan realiseren in de nabije toekomst… ”

Mensen die zorg dragen voor het milieu, zijn vaak 
ook geëngageerd in hun vrije tijd. U ook?
“Samen met enkele collega’s fietsen we binnenkort de 
1000 kilometer van ‘Kom op tegen Kanker’. Daarmee 
helpen we geld in te zamelen voor weten schappelijk 
onderzoek tegen kanker. En net nu een collega van 
het juridische team kanker heeft overwonnen, maakt 
het ons alleen maar meer gemotiveerd.”

Hoe hebt u, als vrouw, uw gezin gecombineerd 
met uw veeleisende functie?
“Dat ‘als vrouw’ vind ik een beetje ergerlijk. Aan mijn 
mannelijke collega’s wordt de vraag hoe ze hun gezin 
combineren met hun werk dus nooit gesteld terwijl 
het toch ook hun bekommernis moet zijn. Wanneer 
je een gezin hebt en werkt, moet je jezelf goed or-
ganiseren. Heel belangrijk is hulp in het huishouden 
en een goede kinderopvang. Zodra mijn kinderen 
geboren waren, heb ik een poetshulp aangenomen. 
Dat was toen best een grote hap uit ons budget, maar 

ik vond het fijner om ’s avonds en in het weekend 
leuke dingen te doen met de kinderen of mijn vrien-
den, in plaats van te poetsen of te klussen. Mijn man 
en ik verdeelden de taken ook gelijk, dat helpt uiter-
aard. Nu de kinderen groot zijn, gaat het eigenlijk 
alle maal vanzelf.”

U rijdt soms met de fiets van uw werk naar huis. 
Waar haalt u de energie? Wat is uw drijfveer?
“In de zomer rijd ik soms met de fiets van Brus-
sels Airport naar huis. Ik woon in Kessel, dat is een 
dorp vlakbij Lier. De volgende dag kom ik dan met 
de trein naar het werk of carpool ik met een collega. 
Fietsen is gewoon een leuke sport. De racefiets die 
ik twee jaar geleden kocht om met een aantal colle-
ga’s de Mont Ventoux op te fietsen, heeft de microbe 

een beetje wakker gemaakt. Ik ben gewoon blijven 
fietsen. Niet fanatiek daarom, eerder omdat het rust 
brengt. Na een lange werkdag ontspant het je lichaam 
en geest. Behalve als je tegen de wind op moet na-
tuurlijk… Een gezonde geest in een gezond lichaam, 
het is een eeuwen oude uitdrukking die ook vandaag 
nog opgaat.”

Wat is uw grootste verwezenlijking bij Brussels 
Airport Company?
“Ik heb het milieuteam wat prominenter op de kaart 
gezet. Vroeger werden ze vaak veel te laat betrokken 
bij nieuwe initiatieven. Ze zaten ook ergens geïsoleerd 
in afgelegen kantoren. Vandaag staan we middenin 
de actie en wordt het advies van de milieu adviseurs 
meer dan ooit gewaardeerd. Bij nieuwe projecten ziet 
men milieu nu als een opportuniteit en stelt men veel 
sneller de vraag: hoe kunnen we onze impact op het 
milieu verkleinen via dit project? Het thema milieu 
heeft meer en meer aan aandacht en belang gewon-
nen binnen ons bedrijf en dat kan ik alleen maar 
toejuichen.”

Wat wilt u absoluut nog gerealiseerd zien?
“We hebben nog veel mooie plannen. Het milieu-
bewustzijn binnen het bedrijf moet nog vergroten en 
dit op alle niveaus. Vaak staan mensen er niet bij stil 
dat kleine zaken een hele grote verbetering kunnen 

zijn. En ik geloof ook dat, als mensen meer geïnfor-
meerd worden, ze automatisch bewuster met milieu 
zullen omgaan. Verder zijn er nog een aantal grotere 
milieuprojecten die ik graag gerealiseerd zou zien: 
nog een extra zonnepanelenpark? Een vergistings-
installatie? En investeren in warmtekrachtkoppeling? 
Moet ik nu al stoppen? ☺”

Neemt u uw werk mee naar huis? En zo ja, op 
welke manier? Zo neen, waarom niet?
“Ik vertrek ’s morgens om 7 uur naar mijn werk en 
kom ’s avonds om 19 uur terug thuis. Dan probeer ik de 
knop om te draaien. Ik werk heel graag, het is een groot 
deel van mijn leven maar er zijn nog andere dingen die 
ik absoluut wil doen. Gelukkig maar. Een boek lezen, 
lekker koken. Oh, en ik heb ook een groente tuintje 
waar ik ’s avonds graag wat in rondschoffel. En mijn 
kinderen, mijn familie en vrienden. Sporten. En… en… 
veel dus…Daarom tracht ik in het weekend of ’s avonds 
zo weinig mogelijk te werken; zo creëer ik tijd voor 
andere belangrijke dingen in het leven. ”

Als u uzelf zou moeten samenvatten in 5 kernwoor-
den, welke zijn die dan?
“Enthousiast, toegewijd, zorgzaam, veeleisend en 
georganiseerd.”

Welke van die kenmerken zijn terug te vinden in 
het milieubeleid van Brussels Airport Company?
“Allemaal natuurlijk! Het milieubeleid van Brussels 
Airport is een duurzaamheidsbeleid, wat wil zeggen 
dat we onze impact op het milieu elk jaar proberen 
terug te dringen. We zijn ook veeleisend. Gewoon 
voldoen aan de milieureglementering vinden we te 
weinig. We willen enthousiasme uitstralen en iedereen 
warm maken om beter te doen. Dus niet alleen onze 
eigen medewerkers, maar ook de onderaannemers. 
Rome is natuurlijk niet in één dag gebouwd, maar met 
een beetje doorzetting bereik je mooie resultaten. En 
als je dan goede cijfers hoort, zeg nu zelf, maakt dat je 
dag niet goed?”

“ MILIEU ‘LEEFT’,  
LETTERLIJK EN FIGUURLIJK. 
MET LEVEN MOET 
ZORGVULDIG WORDEN 
OMGESPRONGEN.”

“ BRUSSELS AIRPORT 
VOERT EEN  
DUURZAAMHEIDSBELEID.  
WE PROBEREN ONZE IMPACT 
OP HET MILIEU ELK JAAR  
TE VERMINDEREN.”
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Milieu- en energiebeleidsverklaring 
Zorg voor milieu, de omgeving en het energiegebruik 
zijn geen loze woorden voor Brussels Airport. Alles 
sluit immers duidelijk aan bij de missie en de visie van 
ons bedrijf. De engagementen werden vertaald in onze 
‘Milieu- en energiebeleidsverklaring’.

Organisatie milieubeheer volgens ISO 14001-norm
Sinds 1999 organiseert Brussels Airport haar 
milieubeheer volgens de ISO 14001 norm. Deze norm 
bepaalt waaraan een goed milieumanagementsysteem 
moet voldoen. 
In februari 2015 werd voor de vijfde keer een 
hercertificatie-audit uitgevoerd door een team van 
externe milieuauditoren. Met succes trouwens, het 
certificaat werd herbevestigd tot 2018.

ISO 50001-certificaat voor energiebeleid 
In 2015 werd tevens voor de tweede keer ons 
energiebeleid doorgelicht door externe auditoren. Ook 
deze audit verliep succesvol, want Brussels Airport 
verlengde als eerste luchthaven ter wereld het ISO 
50001-certificaat voor haar energiebeheer.

Airport Carbon Accreditation Scheme 
Brussels Airport wil haar CO2-emissies op een 
structurele manier beheren en verminderen. Daarom 
kozen we in 2010 voor het Airport Carbon Accredition 

Scheme. Dit biedt luchthavens de kans om op een 
eenduidige en onafhankelijke manier hun CO2-
emissies te bepalen en te reduceren en erkent de 
geleverde inspanningen. 
Het schema omvat vier stappen. Stap 1 bevestigt de 
opmaak van een extern geauditeerde CO2-voetafdruk. 
In stap 2 wordt een CO2-reductie actieplan opgesteld. 
Het gezamenlijk uitwerken van maatregelen ter 
reductie van de broeikasgasuitstoot met andere 
luchthavenpartners is stap 3. In stap 4 worden 
luchthavens bekroond die volledig koolstofneutraal 
zijn.
Ondertussen zit Brussels Airport in stap 3. Om de 
broeikasgasuitstoot te beperken, verminderden we ons 
aardgas-, elektriciteits-, en brandstofverbruik onder 
meer door de installatie van zonnepanelen. Ook de 
aandacht voor de evaluatie van het energieverbruik van 
installaties in gebouwen, binnen- en buitenverlichting, 
bebakening, … droeg bij tot het behouden van het 
certificaat. Tenslotte gooide vooral de samenwerking 
met diverse luchthavenpartners rond de Continuous 
Descent Operations (CDO) of ‘groene landingen’ en 
Collaborative Decision Making (CDM) hoge ogen. 

Engagementen, 
mét resultaat

Brussels Airport wil haar milieu- en energieprestaties voortdurend verbeteren. Dit leggen we vast in een 
reeks formele engagementen. Die engagementen zijn de basis van ons milieu- en energiebeleid. Of we de 
verhoopte resultaten halen, bepalen we niet zelf. Hiervoor laten we ons bijstaan door onafhankelijke deskun-
digen. Benieuwd hoe zij over ons denken?

Milieu- en energiebeleidsverklaring

Duurzaamheid is één van de belangrijkste waarden van Brussels Airport Company. Eén van de 
pijlers van duurzaamheid binnen Brussels Airport Company is de zorg voor het milieu, de 
omgeving en het energiegebruik. Het milieu- en energiebeleid sluit aan bij de missie en visie  
van het bedrijf en wordt ondersteund door het management van Brussels Airport Company.  
Dit verzekert een verankering van het milieu- en energiebeleid in al haar afdelingen.

Brussels Airport Company streeft naar een preventieve aanpak van haar invloed op het milieu  
en het energieverbruik. Om dit te bereiken spant Brussels Airport Company zich dagelijks in om 
de volgende principes in praktijk om te zetten.

Algemene milieu- en energieprincipes van Brussels Airport Company:

• Bewustzijn van de invloed van haar activiteiten op het milieu en het feit dat een rationele uitbating  
van de luchthaven en een verstandig gebruik van natuurlijke hulpbronnen de belasting van het milieu  
kan verminderen. 

• Conformiteit met alle wettelijke en andere milieuverplichtingen als een minimumverplichting. 
• Organisatie van haar milieubeleid volgens de internationaal erkende norm ISO 14001 en van haar 

energiebeleid volgens de internationaal erkende norm ISO 50001, als geïntegreerd systeem. Hierin  
worden de belangrijkste milieu- en energie-effecten geanalyseerd en actieplannen opgesteld, uitgevoerd  
en opgevolgd. Dit garandeert een systematische aanpak van alle milieu- en energieaspecten en een 
voortdurende evaluatie en verbetering van haar prestaties via meetbare doelstellingen en programma’s. 
Deze doelstellingen en programma’s houden rekening met een economisch aanvaardbare toepassing  
van de best beschikbare technieken. Het milieu- en energiebeheer wordt periodiek gecontroleerd en 
gecertificeerd door onafhankelijke externe auditoren. 

• Onderzoek van de milieu- en energieaspecten van elke geplande project-ontwikkeling in een vroeg  
stadium en hiermee vervolgens rekening houden bij de besluitvorming. 

• Milieu- en energieaspecten zijn een belangrijk criterium in het aankoopbeleid. 
• Uitvoering van een duurzaam milieu- en energiebeleid in nauwe samenwerking met haar 

luchthavenpartners. 
• Open communicatie met de omliggende gemeenten, de betrokken overheden, luchtvaartmaatschappijen  

en andere luchthavenpartners o.a. door het organiseren van overlegplatforms en het publiceren van de 
resultaten van haar milieubeheer.
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SPOT ON

JetairFly nam een Boeing 787 Dreamliner in dienst. Dankzij een slim 
ontwerp verbruikt dit type vliegtuig 22% minder brandstof en  

produceert het maar liefst 60% minder geluid.

Door het aantal leveranciers  
te beperken en de transporten te 

herstructureren,  
verminderde Autogrill haar 

ecologische voetafdruk met 35%.

GTL-vliegtuigbrandstof (Gas To 
Liquid) is quasi vrij van zwavel en 
aromaten. Daarom startte Qatar 

Airways een samenwerkings-
verband om het gebruik van deze  

alternatieve brandstof te 
bevorderen.

Medewerkers van  
Delta Airlines werken mee  

aan de recuperatie  
van allerhande  

mobiele toestellen.  
De opbrengst gaat  

naar sociale doelen. 

Aviapartner organiseerde  
voor haar personeel een online 

cursus ‘environmental awareness’.

Bandenspanning 10% te laag = 
verbruik 8% omhoog.  

Op Wereldmilieudag schonk DHL 
een bandenspanningsmeter aan 

alle medewerkers die hun banden 
lieten controleren.

JetairFly kocht twee 100% 
elektrische wagens voor 

verplaatsingen van grondpersoneel 
op het tarmac.

Milieudag
In 2014 organiseerden we voor de eerste keer een milieudag voor 
externe betrokkenen zoals omwonenden, betrokken overheden, 
deskundigen, … Deze dag was, met zijn vele deelnemers, een 
succes! Naast een aantal presentaties waarin het milieubeleid 
van de luchthaven en de resultaten nader werden toegelicht, 
stonden ook een geleid bezoek aan de waterzuiveringsinstallatie, 
de zonnepanelen en de open gracht aan de Brabantse Golf, op het 
programma. 

BRUSSELS AIRPORT CHECKT ELKE BEDRIJFSACTIVITEIT OP HAAR OMGEVINGSIMPACT.  

EN DAAR HOUDT HET NIET OP. OP ONZE TERREINEN ZIJN EEN 260-TAL BEDRIJVEN ACTIEF  

EN MET HEN WERKEN WE SAMEN AAN EEN BETER LEEFMILIEU.

Om haar CO2-uitstoot te verkleinen 
introduceerde DHL onlangs niet 

enkel een vrachtwagen op aardgas 
maar ook twee aerodynamische, 

druppelvormige opleggers.

Time4Society
In 2014 namen verschillende departe-
menten deel aan een teambuildingsdag 
met Time4Society, een vzw die exper-
tise en service verleent aan bedrijven 
die hun maatschappelijk engagement 
concreet willen vertalen. Zo coördineren 
ze bijvoorbeeld maatschappelijke pro-
jecten waarin medewerkers van bedrij-
ven tijd ‘schenken’ in goed afgebaken-
de en nuttige projecten, gedragen door 
non-profit of social-profit-organisaties.
Het departement Infrastructure zette 
20 medewerkers in voor een project 
bij zorgboerderij ‘De Kamphoeve Ster’ 
in de nabijgelegen gemeente Berg. Het 
enthousiaste team van Brussels Airport 
Company leverde nuttig werk door het 
weghalen van bramen en het stabilise-
ren van de weilanden.
35 medewerkers van Corporate Com-
munication en Human Resources 
sloegen de handen in elkaar voor een 
project van Natuurpunt Zaventem. Na-
tuurpunt is een onafhankelijke organi-
satie die zich inzet voor natuurbehoud 
in Vlaanderen.
De vrijwilligers hebben de gebieden 
opgeruimd en opnieuw toeganke-
lijk gemaakt voor mobiele en minder 
mobiele natuurliefhebbers.

Energiecampagne
In 2014 voerden we ook een energiecampagne. Doel was om alle 
medewerkers van Brussels Airport Company in te lichten over wat 
sinds de certificatie van ISO 50001 is gerealiseerd en wat nog op de 
planning staat. Iedereen werd ook opgeroepen om suggesties door 
te sturen om nog meer energie te besparen. Op meerdere plaatsen 
prijkten affiches en banners en er werden flyers uitgedeeld met een 
leuk gadget.
In 2015 voorzien we nog meer sensibiliseringsacties. Zo is er een 
gerichte milieuopleiding gepland voor de nieuwe medewerkers van 
de schoonmaakfirma en van de eetgelegenheden met als doel ons 
afval nog beter te sorteren.

Energiecampagne

Zo maakt Brussels Airport er werk van!

In 2012 implementeerde Brussels Airport als eerste luchthaven ter wereld de 

internationale ISO 50001-standaard. Doelstelling: het primaire energieverbruik  

per vierkante meter met 20 % verminderen. Op die manier verminderen we ook onze 

CO2-uitstoot. Je leest hierna welke acties we hebben ondernomen om dit te bereiken.

ACA: CO2 verminderen 

Brussels Airport neemt deel aan het 

Airport Carbon Accreditation schema van ACI Europe, 

de beroepsorganisatie van luchthavenuitbaters. 

Er zijn 4 niveaus:

[1] extern geauditeerde CO2
-voetafdruk bepalen

[2] actieplan CO2
-reductie

[3] maatregelen met andere luchthavenpartners

[4] luchthaven volledig CO2
-neutraal

We voldeden al aan de eisen van niveau 1 en 2.  

En in 2013 behaalden wij voor het eerst niveau 3!

Kleine aanpassingen, GROTE besparing

De collega’s van IFC/Buildings & Facilities werken dagelijks met onze onderhoudsfirma Cofely 

Services aan kleine aanpassingen met vaak grote energie-effecten. Klemtoon 2013-2014: onze 

terminalgebouwen efficiënter ventileren.

De ‘wave’ voor bagage handling

Met het wave-concept van IFC/Industrial Technics reduceren of stoppen we de beweging van de band 

als er geen bagage op ligt. Doelstelling: een energiebesparing van 30 %!

Warmtekrachtkoppeling

Warmtekrachtkoppeling (kortweg WKK) is het gecombineerd opwekken van warmte en 

elektriciteit. Dit proces kan toegepast worden in onze centrale stookplaats. Momenteel ronden we de 

haalbaarheidsstudie af voor de eerste fase van uitvoering.

Bebakening: 
ENERGIEWINST door slimme verlichting

Voor de bebakening van het vliegveld wordt LED-technologie stilaan de standaard. Brussels Airport mag 

zich bij de pioniers binnen Europa rekenen. Voorbije jaren werden door IFC/Electro-Mechanics verschillende 

mogelijkheden getest en geïmplementeerd.

• Aantal lampen taxiwegen zijn gereduceerd

• Opvallendst in 2013: 480 halogeenlichten op Runway 25R vervangen door LED-lampen. 

• Op stapel in 2014:  - LED-technologie voor signalisatiepanelen 

    - reductie aantal lichten aan taxiwegen

Brussels Airport opent tweede 

zonnepanelenpark 

Eind 2010 kwam er een eerste zonnepanelenpark op het dak van een logistiek gebouw op Brucargo. 

In 2013 opende het Solarpark 25L (Canac). De twee parken samen brengen de totale productie 

van eigen zonne-energie op 2.600 MWh per jaar, het elektriciteitsverbruik van 750 gezinnen. 

Meer dan 3 % van het elektriciteitsverbruik wordt nu uit zonne-energie gehaald. Alle stroom die 

bijkomend aangekocht wordt, is trouwens groene elektriciteit.

Enkele acties die in 2014 alvast zijn gepland

Heb je suggesties voor energiebesparende maatregelen?  Bezorg ze gerust aan het energy team via energy@brusselsairport.be

Installeren van nieuwe koelinstallaties  

in de nieuwe terminal die een stuk  

energie-efficiënter werken.

Testen van buiten- en apronverlichting 

op basis van LED

Andere acties voor 2014

kan je lezen in onze flyer.
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Van start 
met KWO

Begin 2014 start Brussels Airport Company met de werken aan een koude/warmteopslag-

installatie (KWO) voor het Connectorgebouw. Principe: een warme en een koude bron in 

de grondwaterlaag op 40 meter onder de grond aan weerszijden van het Connectorgebouw 

zorgen voor verwarming in de winter en verkoeling in de zomer.  
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Philippe Mallaerts, land-
schapsarchitect van opleiding en 
sinds 1987 van beroep… green-
keeper. Nooit van gehoord? 
Toegegeven, het is geen doorde-
weekse job.

Philippe, wat doet een 
greenkeeper?
“Een greenkeeper waakt over het 
groene karakter van het golfter-
rein. En groen, dat is voor een golf-
terrein onberispelijk grasgroen. 
Groen uit de boekjes, zeg maar. 
Ik werk met een team van acht 
mede werkers en samen staan 
we in voor het maaien, zaaien, 
snoeien, verticuteren en beluch-
ten van het terrein. Daarnaast 
harken we de bunkers, bezanden 
we greens en zorgen we dat het 
kunstmatig regent door middel 
van de sprinklers.”

Wat trekt u aan in deze job?
“Zonder twijfel de ruimte. Een 
terrein van 45 hectare is geen 
achter tuintje meer en het laat 
je toe om de dingen al eens wat 
groter te bekijken. Zo herstelden 
we hier de dreven - de natuurlijke 
assen in het gebied - naar de toe-
stand die we op de 18de eeuwse 
Ferrariskaarten terugvinden.
Natuur is voor ons dus geen bedrei-
ging. Integendeel, natuur maakt 
deel uit van de Brabantse Golf. We 
hebben bijvoorbeeld zones waar 
we maar één of twee keer per jaar 
maaien, de roughs. Daar wordt de 

grond erg voedselarm zodat er 
een meer gevarieerde, natuurlijke 
plantengroei op ontstaat.”

Hoeveel beregeningswater heeft 
de Brabantse Golf nodig?
“Om het gras perfect groen te 
houden, beschikt het golfterrein 
over een uitgekiend computer-
gestuurd systeem voor zowel het 
draineren als het beregenen. Dit 
laatste wordt – wanneer nodig 
– gedaan van mei tot en met 
september. Hiervoor hebben we 
jaarlijks 6.000 tot 8.000 kubieke 

meter water nodig. Een niet ver-
waarloosbare hoeveelheid dus.
Vroeger gebruikten we hiervoor 
grondwater. Maar, net zoals in 
grote delen van Vlaanderen, wordt 
ook hier het grondwater schaars. 
Het peil van het grondwater in 
onze boorput is vele meters gezakt 
en volstaat niet meer om het gras 
in perfecte conditie te houden.
Gelukkig konden we vanaf vorig 
jaar het grondwater vervangen 
door water afkomstig van Brussels 
Airport. Het gaat om gezuiverd 
sanitair afvalwater, regen water 
dat op daken valt en natuurlijk 
ook de zeer grote hoeveelheid 
water die na elke regenbui van 
het tarmac vloeit en opgevangen 
wordt in wachtbekkens. Of ik mij 
zorgen maak over de kwaliteit? 
Neen. Vooraleer het hemelwater 
in het wachtbekken terechtkomt, 
passeert het een koolwaterstof-
afscheider. Die houdt olie en 
kerosine tegen. Omdat we niet 
beregenen in de winter, is de 
eventuele aanwezigheid van de-
icing producten geen probleem. 
En als er zich toch een incident 
zou voordoen dat waterverontrei-
niging met zich meebrengt, dan 
contacteren de mede werkers van 
Brussels Airport ons meteen. De 
kwaliteit van het afvalwater wordt 
ook wekelijks gecontroleerd en 
ik heb er het volste vertrouwen 
in. Een greenkeeper neemt geen  
risico’s als het om zijn gras gaat. 
Dat is mijn prioriteit nummer 1.”

“ VROEGER  
GEBRUIKTEN 
WE  
GROND WATER,  
NU  
LUCHTHAVEN-
WATER.”

Goede buren, 
goede vrienden
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Een minister van Mobiliteit, reist die vaak  ? Reist 
die anders dan een gewone burger  ? En waar let 
iemand in haar positie op? Minister van Mobiliteit 
Galant was bereid in te gaan op onze vraag naar een 
gesprek. “Een globetrotter ben ik niet”, zegt ze zelf, 
“maar ik geniet wel van de sfeer op de luchthaven.”

Roept de luchthaven bij u herinneringen op uit uw 
kindertijd?
“Mijn kindertijd? Weet u dat ik 18 jaar was toen ik de 
eerste keer het vliegtuig heb genomen? Echt waar. We 
kunnen dus niet echt meer spreken over de kindertijd op 
die leeftijd. Neen dus, jammer genoeg niet.“

Hebt u al de kans gehad om een kijkje te nemen 
achter de schermen van de luchthaven? Zo ja, wat 
waren uw bevindingen?
“Jawel, net na mijn aanstelling als minister heb ik effec-

tief die kans gekregen. Ik vond het een boeiende erva-
ring. Wat mij vooral opviel was de enorme diversiteit op 
de luchthaven. Het blijft me fascineren. Temeer omdat je 
ook altijd het gevoel krijgt een beetje op vakantie te zijn, 
zelfs al ben je daar met heel andere plannen.” 

De 
rode loper 
voor… 
Jacqueline 
Galant

“ EEN GLOBETROTTER BEN 
IK NIET, MAAR IK GENIET 
WEL VAN DE SFEER OP DE 
LUCHTHAVEN.”

Neemt u vaak het vliegtuig? Hoe ervaart u Brussels 
Airport in vergelijking met andere luchthavens?
“U hebt allicht al begrepen dat ik niet echt een globe-
trotter ben. Ik moet bekennen dat ik heel zelden het 
vliegtuig neem. Zelfs nu, in mijn functie, niet. Er zijn dus 
weinig criteria waarop ik mij kan baseren om te vergelij-
ken. Mijn broer daarentegen is een echte wereldburger. 
Hij reist overal heen en ik hou ervan om met hem over 
dit onderwerp van gedachten te wisselen.”  

Brussels Airport doet veel inspanningen om zijn 
impact op het milieu te beperken. Hoe staat u daar 
tegenover? Op welk domein scoren we volgens u 
goed? Waar minder?
“Brussels Airport beschikt over een eigen waterzuive-
ringsstation dat het vervuilde water van zowel de pas-
sagiers, de vliegtuigen, als de activiteiten inherent aan 
hun business zuivert. Ik onderstreep hierbij dat het de 

enige luchthaven in Europa is die dit doet. Andere lucht-
havens zijn daarvoor aangewezen op externe firma’s. 
Wetende welk een enorme investering dat is voor een 
privéonderneming, mogen we gerust stellen dat Brus-
sels Airport hier een voorbeeld is voor onze buurlanden. 
De luchthaven moet, volgens mij, vooral blijven zoeken 
naar manieren om zijn impact op de directe omgeving 
te verminderen. Dat in het voordeel van buurtbewoners, 
personeel en passagiers.”

Hebt u als gebruikster van de luchthaven al kunnen 
vaststellen dat er inspanningen worden gedaan in de 
gebouwen zelf? Wat is u vooral opgevallen?
“Wat mij opviel, is dat afval selectief wordt ingezameld. 
Ik wil ten andere graag opmerken dat ik de luchtha-
ven als heel aangenaam en proper heb ervaren tijdens 
mijn bezoeken. Bovendien viel de ledverlichting mij ook 
onmiddellijk op. Het zijn initiatieven die aantonen dat 
kleine inspanningen een grote return kunnen opleveren 
en dat een bedrijf wel degelijk oplossingen kan aanrei-
ken. Wie zich bewust is van een probleem, kan eraan 
werken.”

Op welke milieuaspecten moet Brussels Airport zich 
de komende jaren gaan toeleggen? 
“Brussels Airport moet duurzaam beheer blijven waar-
borgen door middel van concrete engagementen. 
Sommige milieueffecten zijn onvermijdelijk en inherent 
aan de activiteiten van een luchthaven. Geen opstijgen 
of landen zonder kerosineverbruik bijvoorbeeld of geen 
passagiers zonder gebruik van water en energie. Het is 
dus van groot belang dat het bedrijf op de hoogte blijft 
van nieuwe technologieën en innovaties die de druk op 
het milieu kunnen verminderen. Wat eveneens opmer-
kelijk is, is dat de 260 bedrijven die actief zijn op Brus-
sels Airport ook voortdurend inspanningen leveren om 
hun energieverbruik en CO

2-uitstoot te verminderen. Ik 
kan dat alleen maar toejuichen.”

Zijn er plaatsen op de luchthaven die u altijd aandoet 
als u hier bent? Hebt u bepaalde gebruiken voor u op 
het vliegtuig stapt?
“Niet echt. Voor mij is de wandeling naar de gate al een 
bezienswaardigheid op zich. Maar ik kan er dan ook echt 
van genieten! Mensen van diverse pluimage, de aparte 
sfeer,… Een echt ritueel heb ik ook niet behalve dan mis-
schien dat ik wel steeds een pakje kauwgom bij me heb 
om mijn oren wat te sparen bij het opstijgen…”
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Geluid,  
een permanent 
aandachtspunt

Hebben we het over de geluidsbelasting door de 
luchthaven op de omgeving, dan moeten we een 
onderscheid maken tussen enerzijds ‘luchtgeluid’ 
door vertrekkende en landende vliegtuigen en 
anderzijds ‘grondgeluid’ door allerhande activiteiten 
die zich op het luchthaventerrein zelf afspelen.
De impact van het grondgeluid beperkt zich tot de 
onmiddellijke omgeving van de luchthaven. In de loop 
der jaren zijn heel wat maatregelen genomen om deze 
hinder zo veel mogelijk te beperken. Dit gaat onder 
meer van de aanleg van geluidswallen, het maximaal 
inkorten van taxitijden, over het proefdraaien van 
vliegtuigen op een centrale plaats op de luchthaven 
op een zo groot mogelijke afstand van woonzones, 
tot het beperken van het gebruik van de lawaaierige, 
in de vliegtuigen ingebouwde, stroomgeneratoren 
tijdens het afhandelen van de toestellen. 

Luchtgeluid heeft een impact die veel verder gaat dan 
de luchthaven. Dit is echter een zaak van de federale 
overheid en valt buiten de verantwoordelijkheid 
en de bevoegdheid van Brussels Airport. Heel wat 
maatregelen werden en worden genomen om het 
luchtgeluid te beperken. Zo is er een vliegverbod 
voor de meest lawaaierige vliegtuigen op basis van 
quota count beperkingen. Op Brussels Airport is een 
beleid van ‘Stille weekendnachten’ van toepassing en 
zorgen we ervoor dat, hoe hoger de geluidsimpact 

van een vliegtuig is, hoe duurder de landings- en 
vertrekvergoedingen zijn.

Geluidsimpact toegenomen
Ten opzichte van het jaar 2013 zijn er in 2014 enkele 
opvallende wijzigingen van de geluidscontouren. 
Geluidscontouren zijn lijnen die punten met eenzelfde 
jaargemiddelde geluidsbelasting met elkaar 
verbinden. De geluidscontouren op zich worden niet 
gemeten maar wel berekend door de K.U.Leuven, 
Laboratorium voor Akoestiek en Thermische Fysica 
aan de hand van simulaties die gebaseerd zijn op een 
internationaal erkend rekenkundig model.
Op een aantal plaatsen was er een duidelijke toename 
van de geluidsbelasting, op andere plaatsen daalde 
de belasting dan weer. In totaal nam de oppervlakte 
binnen de L

den-geluidscontour van 55 dB met 
ongeveer 4% toe in 2014 ten opzichte van 2013. Maar 
onder meer door aanpassingen aan de ligging en het 
gebruik van een aantal vliegroutes (beslissing van de 
federale overheid) waardoor sommige dichtbevolkte 
gebieden meer overvlogen werden, steeg het aantal 
inwoners binnen dezelfde contour met 38%.
De geluidsbelasting voor al de inwoners binnen deze 
Lden 55 dB contour is natuurlijk niet voor iedereen 
gelijk. Op de contourlijn zelf is deze geluidsbelasting 
effectief 55 dB, meer naar binnen is deze hoger. 
Hiermee wordt rekening gehouden in de berekening 



volgens het Vlaams reglement betreffende de 
milieuvergunning (VLAREM). Uit deze berekening 
blijkt dat het aantal potentieel sterk gehinderden in 
2014 steeg met 30% ten opzichte van 2013 waardoor 
dit aantal opnieuw vergelijkbaar is met dit in de jaren 
2009-2012.

Redenen van de toename?
Aanpassing aan vliegroutes
Net zoals het vastleggen van het preferentiële 
baangebruik is het vastleggen van de vliegroutes een 
bevoegdheid van de federale overheid. In de eerste 
maanden van 2014 zijn door de federale overheid een 
aantal wijzigingen doorgevoerd. In de vorm van de 
geluidscontouren komt dit vooral tot uiting door de 
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verdeling van de vertrekroutes van baan 25R richting 
het oosten over twee verschillende routes: ‘een korte 
bocht route’, die in 2013 steeds gebruikt werd en een 
‘lange bocht route’ die in februari 2014 in gebruik 
werd genomen.

Baangebruik
Het baangebruik is natuurlijk sterk bepalend voor 

welke zones overvlogen worden. Vliegtuigen vertrek-
ken en landen bij voorkeur met hun neus in de wind. 
Omwille van de overheersende zuidwestenwind in 
België worden de twee parallelle banen van de lucht-
haven dan ook meestal gebruikt in deze zuidweste-
lijke richting. Wanneer de wind echter te hard uit een 
andere richting waait dient overgeschakeld te worden 
op een ander baangebruik. Onder deze omstandig-

Evolutie Lden geluidscontouren rond Brussels Airport voor 2000 - 2014
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Lden uitgelegd

Om de geluidsbelasting ten gevolge van de vertrekkende 
en de landende toestellen op de omgeving van een lucht-
haven uit te drukken, bestaan er veel verschillende para-
meters. Binnen de Europese Unie wordt voor het in kaart 
brengen van dergelijk omgevingsgeluid één bepaalde pa-
rameter sterk naar voor geschoven: de Lden. Deze Lden geeft 
de jaar gemiddelde geluidsbelasting weer en houdt daarbij 
rekening met de opsplitsing van een volledig etmaal in een 
dagperiode (07.00 uur tot 19.00 uur), een avondperiode 
(19.00 uur tot 23.00 uur) en een nachtperiode (23.00 uur 
tot 07.00 uur). Om de extra gevoeligheid van omwonen-
den ten aanzien van omgevingsgeluid tijdens de avond- en 
nachtperiode mee in rekening te nemen, wordt voor deze 
periodes een straffactor van respectievelijk 5 dB en 10 dB 
mee opgenomen. Vertaald betekent dit dat, bij het bepalen 
van het totale omgevingsgeluid, elke beweging tijdens de 
avond 3,16 keer meer in rekening wordt gebracht en elke 
beweging tijdens de nacht zelfs 10 keer.

Legende

Lden contour 55 dB

2014

2013

2000



Volg ons op batc.be

Om tegemoet te komen aan de vraag van omwonenden, realiseerde Brussels Airport samen met 
Belgocontrol de website batc.be. Niet alleen de gebruikte banen worden erop gepubliceerd. Je vindt er ook 
informatie over vliegroutes en geluidsmetingen op en rond de luchthaven.

Op de website kan je op elk moment zien op welke baan 
vliegtuigen landen of opstijgen. Ook de baanverdeling 
voor de komende uren wordt getoond en we laten 
de gegevens één week lang staan. Werd een andere 
baan gebruikt dan voorspeld, dan leggen we uit 
waarom dat zo was. Op batc.be geven we ook de 
resultaten van 17 geluidmeetposten op en rond 
de luchthaven. De applicatie ‘Webtrak’ tenslotte, 
laat omwonenden toe om een vlucht quasi in 
real time te volgen en de afstand te kennen 
tussen het vliegtuig en de eigen woning. 

6 maatregelen om de geluidsimpact te beperken

1.   
Vliegverbod voor oudere vliegtuigtypes
Hoofdstuk 2-vliegtuigen worden sinds 2002 uit Europa 
gebannen. Het zijn relatief oude modellen waarvan 
de motoren niet meer voldoen aan de technologische 
standaarden op het vlak van geluidsbeheersing. 
Sinds 2008 zijn tussen 23.00 uur en 6.00 uur ook de 
vliegtuigen die met een te kleine marge voldoen aan de 
geluidsnormen van Hoofdstuk-3-vliegtuigen verboden.

2. 
Quotabeperkingen
Via een rekenkundige formule wordt voor elk vliegtuig 
een ‘quota count’ (geluidshoeveelheid) berekend 
voor landing en voor vertrek aan de hand van het 
geluidscertificaat. 
Door een maximale waarde te stellen aan de toegelaten 
geluidshoeveelheid per vlucht worden luidruchtige 
toestellen geweerd. Deze maximale waarde varieert 
afhankelijk van de periode van de dag en is het strengst 
tijdens de nachtperiode.

3. 
Beperking van het aantal nachtslots
Brussels Airport is één van de ongeveer 180 
gecoördineerde luchthavens in Europa. Dit betekent 
dat een vliegtuigmaatschappij voor elk van hun 
vluchten in het bezit moet zijn van een zogenaamd 
slot vooraleer ze op Brussels Airport mogen vertrekken 
of landen. Dergelijk slot is het recht dat aan een 
vliegtuigmaatschappij verleend wordt om op een 
bepaald tijdstip een vertrek of een landing te plannen. 
Of de uiteindelijke vliegtuigbeweging (landing of 
vertrek) ook op dat exacte tijdstip plaatsvindt, hangt 
sterk af van vele factoren: door vertraging opgelopen in 
een vroegere rotatie kan een vliegtuig bijvoorbeeld later 
landen dan voorzien of anderzijds kan bij een gunstige 
staartwind een vliegtuig vroeger landen dan voorzien. 
Het beheer van deze slots voor Brussels Airport is 
in de handen van de vzw Belgium Slot Coordination. 
Overeenkomstig de Europese Regelgeving verdelen zij 
de beschikbare slots over de vliegtuigmaatschappijen 
die opereren op Brussels Airport, rekening houdend met 
de beschikbare capaciteit van de luchthaven. 
Er is een specifieke wetgeving voor de nachtperiode 
op Brussels Airport: per kalenderjaar mogen er door 
de slotcoördinator van de lucht haven maximaal 16.000 
nachtslots worden uitgereikt, waarvan maximaal 5.000 
nachtslots voor vertrekkende vliegtuigen.

 
 
Er kan een verschil zijn tussen het aantal nacht-
bewegingen (toestel landt of stijgt op tussen 23.00 uur 
en 06.00 uur) en het aantal uitgereikte nachtslots.
Helikopters hebben geen luchthavenslot nodig.
Een aantal vliegtuigbewegingen zijn ook vrijgesteld 
van slotcoördinatie. Het betreft o.a. militaire 
vluchten, staatsvluchten, medische vluchten, … 
Met 15.746 uitgereikte nachtslots waarvan 4.396 voor 
vertrek werd ook voor het jaar 2014 voldaan aan de 
opgelegde beperkingen.

4. 
Stille weekendnachten
Sinds 25 oktober 2009 mogen door de slotcoördinator 
van de luchthaven geen slots meer toegewezen 
worden voor vertrekken tijdens de nacht van vrijdag 
op zaterdag tussen 1.00 uur en 6.00 uur en tijdens 
de nachten van zaterdag op zondag en zondag op 
maandag tussen 0.00 uur en 6.00 uur.

5. 
Differentiatie van landingsvergoedingen
Bij het aanrekenen van landings- en vertrek -
vergoedingen wordt rekening gehouden met de 
geluidskarakteristieken van het vliegtuig. Hoe hoger 
de geluidsproductie, hoe hoger de vergoedingen. 
De luchtvaartmaatschappijen betalen voor oudere 
en luidruchtige toestellen 10 tot 40% meer dan voor 
modernere, minder luidruchtige toestellen in dezelfde 
gewichtsklasse. Bovendien worden aanzienlijk hogere 
landings- en vertrekvergoedingen aangerekend 
voor nachtvluchten om deze te ontmoedigen. Op die 
manier kan het verschil tussen de vergoeding bij twee 
toestellen met eenzelfde gewicht tot vijf keer meer 
bedragen, enkel door de geluidsproductie en het uur 
waarop de vlucht plaatsvindt.

6. 
Collaborative Decision Making
Collaborative Decision Making (CDM) heeft een 
positief effect op de taxitijden en hierdoor ook op het 
grondgeluid en de emissies. CDM is een samenwerking 
tussen Brussels Airport, Eurocontrol, Belgocontrol, 
de voornaamste afhandelaars en de belangrijkste 
luchtvaartmaatschappijen. Gemiddeld winnen we per 
vlucht drie minuten taxitijd, wat een belangrijk effect 
heeft op de totale jaarlijkse geluidsproductie. 
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heden wordt meestal vertrokken van de onderste  
parallelle baan in de richting van Leuven (baan 07R) 
en geland op de dwarsbaan (baan 01) vanuit zuide-
lijke richting. In 2014 was dit het geval voor ongeveer 
12% van de bewegingen. De laatste 10 jaar varieerde 
dit percentage meestal tussen de 10% en de 15%, met 
uitzondering van 2013. Door uitzonderlijke weersom-
standigheden liep het percentage toen op tot maar 
liefst 23%.

Toename van vliegbewegingen
In 2014 nam het aantal vliegbewegingen met 7% toe 
ten opzichte van 2013. Reden hiervoor was vooral de 
komst van Ryanair en de uitbreiding van het aanbod 
van Brussels Airlines en Vueling. Opmerkelijk hierbij is 
dat de toename van het aantal vliegbewegingen maar 
half zo groot was als de 15% toename van het aantal 
passagiers. Dit door een hogere bezettingsgraad 
in de toestellen en het inzetten van relatief grotere 
moderne toestellen.

Samengevat
Na de daling in 2013, steeg het aantal potentieel sterk 
gehinderden in 2014 terug tot het niveau van de jaren 
2009-2012. De oorzaak van deze toename ligt vooral 
bij de wijzigingen aan de vliegroutes die werden 
doorgevoerd door de Federale Overheid begin 2014 en 
bij de specifieke meteorologische omstandigheden 
in het jaar 2013.   Op langere termijn kan er in 
vergelijking met het jaar 2000 een significante 
daling van de geluidsbelasting worden vastgesteld, 
niettegenstaande in 2014 meer passagiers gebruik 
maakten van Brussels Airport dan in het vorige 
recordjaar 2000.
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Het nieuwe kloppende hart van 
de luchthaven? Dat is Connector. 
Bij het ontwerp van het gebouw 
ging veel aandacht naar kwa-
liteit en passagiersbeleving 
maar met bijzondere aandacht 
voor duurzaamheid. Dankzij een 
maximaal gebruik van natuur-
lijke energiebronnen, waardoor 
een lager energie verbruik gerea-
liseerd wordt, legt Connector ook 
een link met de toekomst.

Doorgedreven isolatie
Brussels Airport wil haar primair 
energieverbruik per m2 tegen 2020 
verminderen met 20%. Daarom 
zijn er extra inspanningen geleverd 
om Connector onder meer goed te 
isoleren. De K-waarde voor Con-
nector ligt op 20, de helft minder 
dan de wettelijk verplichte norm 
(K-waarde 40). Om deze waarde te 
bereiken is zwaar geïnvesteerd in 
dak- en muurisolatie, ramen, …

Natuurlijk licht
Connector wil de passagiers een 
zo ruim mogelijk zicht geven op 
alle activiteiten van de luchthaven. 
Daarom kozen we voor grote ramen 
waar de passagier zicht heeft op 
het tarmac. Om in de zomer de 
hitte buiten te houden, plaatsten 
we zonneschermen bij de ramen 
aan de westkant en zonnevinnen 
bij de ramen aan de oostkant.
Het noordelijk georiënteerde dak 

heeft een zaagtandstructuur, 
waarbij aan de rechte zijkanten 
ramen zijn geplaatst. Alles samen 
zijn er 1.500 m2 dakvensters die 
het licht binnenlaten, en de hitte 
buiten houden. Op plaatsen met 
onvoldoende natuurlijk licht, kozen 
we zoveel mogelijk voor energie-
zuinige ledverlichting.

Ondergronds energiereservoir
Connector moet een aangena-
me plek zijn: koel in de zomer en 
warm in de winter. Om dit te reali-
seren met een zo laag mogelijke 
CO2- uitstoot, investeerden we in 
een koude-warmteopslaginstal-
latie. Deze techniek laat toe om in 
de zomer koel grondwater te ge-
bruiken om het gebouw te koelen. 
Omdat het grondwater zo beetje 
bij beetje opwarmt, kunnen we het 
in de winter met behulp van een 

warmtepomp weer gebruiken om 
het gebouw te verwarmen. Een 
voortdurende kringloop dus.

Laat het maar regenen…
Connector heeft een dak van 
11.000  m2. Het water dat op het 
dak valt, wordt opgevangen en 
opgeslagen in citernes onder het 
gebouw die maar liefst 670.000 
liter kunnen bevatten. Het regen-
water wordt vervolgens gebruikt 
in de sanitaire voorzieningen 
en voor de schoonmaak van 
afval containers.

Connector is het belangrijkste 
bouwproject van Brussels Airport 
in 10 jaar. Het was dus cruciaal 
en logisch dat het gebouw vol-
ledig zou aansluiten bij onze 
milieustrategie.

Connector:
link naar de toekomst

Grote ramen  
(1.500m2 dakvensters)

= veel natuurlijk licht

wateropslag
(verbruik van  

98 gezinnen per jaar)

670.000 l

Regenwater 
voor sanitair en 
schoonmaak

11.000 m2

max
85db

Akoestische isolatie
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Op de luchthaven hebben we heel wat water, in al zijn vormen. Het regenwater van 
zo’n 500 hectare verharde zones dat moet afgevoerd worden, het leidingwater dat 
verbruikt wordt door gemiddeld 50.000 passagiers per dag en de grote hoeveelhe
den afvalwater, zijn maar enkele voorbeelden. Het afvalwater komt grotendeels in de 
eigen waterzuiveringsinstallatie terecht, de rest wordt gezuiverd in openbare installa
ties. Waar mogelijk zorgt Brussels Airport voor het vervangen van leidingwater door 
hemelwater. Wist je trouwens dat een deel van dit hemelwater wordt gebruikt om de 
vlakbij gelegen Brabantse Golf te beregenen?

Leidingwater vervangen
Waar mogelijk willen we leidingwater vervangen door hemel-
water. Logisch als je weet dat het gewoon gratis uit de lucht 
valt. We pasten dit toe in Connector, het nieuwe gebouw dat 
voortaan de terminal met de pieren verbindt. In Connector 
wordt hemelwater gebruikt voor het doorspoelen van toi-
letten en de schoonmaak van afvalcontainers. Het opgevan-
gen hemelwater is afkomstig van het 11.000 m2 grote dak. Grondwater aanvullen

Hemelwater massaal afvoeren zou kunnen leiden tot een daling van het 
grond waterpeil. Daarom legden we een groot infiltratiebekken aan bij een 
verharde parking. Door middel van een tiental verticale grind kokers kan 
hemelwater daar vlot in de ondergrond zakken. Om elk vervuilingsrisico 
te vermijden, loopt het regenwater eerst over een olieafscheider en een 
slibtank.

Hemelwater bufferen
Op de luchthaven is ongeveer de helft van de op-

pervlakte - 500 hectare - verhard. Gemiddeld valt 
daar elke dag 10 miljoen liter hemelwater op. Dat 
is zo ongeveer te vergelijken met het volume 
van vier olympische zwembaden! Het grootste 
gedeelte van dit water leiden we af naar twee 

bufferbekkens. Die zorgen ervoor dat het opge-
vangen hemel water heel geleidelijk in de beken 

terecht komt. Zo vermijden we dat lagere, stroomaf-
waarts gelegen gebieden bij regenweer last hebben van 

het water afkomstig van onze terreinen.

Afvalwater zuiveren
Ons afvalwater is afkomstig van de sanitaire installaties in onze 
gebouwen, van de toiletten van vliegtuigen of van het regenwater 
dat afstroomt van de platformen waar vliegtuigen tijdens de winterperiode ontijzeld 
worden. In 2010 namen we onze eigen waterzuiveringsinstallatie in gebruik. Deze in-
stallatie behandelt tot 2.400 m³ afvalwater per dag. Water dat niet in onze eigen in-

stallatie wordt gezuiverd, voeren we af naar de openbare waterzuiveringsinstallaties.

Waterverbruik beperken
De vele passagiers, de mensen tewerkgesteld op de luchthaven (in totaal onge
veer 20.000) en de aanwezige technische installaties verbruiken een belangrijke 
hoeveelheid leidingwater. Denk hierbij maar aan sanitair water of water ge
bruikt voor koeling of luchtbevochtiging van zowel de terminals, de pieren 
als de kleinere gebouwen. Momenteel gebruiken we hiervoor leidingwa
ter. Daarom is het zo belangrijk om waterbesparende technieken toe te 
passen. Het plaatsen van waterloze urinoirs is meteen een stap in de 
richting van een zuinigere toekomst.

5 keer beter

Alles
begint met 
water

4
Hemelwater en gezuiverd afvalwater afkomstig van Brussels Airport 
worden gebruikt om de vlakbij gelegen  Brabantse Golf te beregenen.
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Caroline 
Bossuyt

Kort samengevat?

Environment Manager -  
Environmental Management  

System,  
Water & Properties

54 jaar

Woont in Mortsel,  
omwille van de strategische  

en praktische ligging  
dichtbij Antwerpen.

Mijn job?
Ik ondersteun mijn collega’s bij het beheer van het geluidsmonitoringsysteem en het ma-
nagementsysteem ISO 14001/50001. Ik ben wekelijks op pad om alle luchthaventerreinen 
te controleren op mogelijke milieurisico’s of -incidenten. Indien nodig maak ik hiervan 

een rapport op. Geen saaie job dus!
Het liefst op tarmac

Je herkent mij aan mijn gele functiewagen en de fotocamera die ik overal meedraag. Mijn 
lievelingsplek is het tarmac, het kloppende hart van de luchthaven. Om daar te kunnen 
rijden moest ik een luchthavenrijbewijs behalen. Dat geeft me de bevoegdheid om met 

de controletoren te communiceren. 
Mijn werk stopt nooit

Thuis ga ik evengoed bewust om met water, elektriciteit en materialen. Zo verplaats ik 
me naar het werk met een elektrische scooter. Ik sta voor mijn zaak, ook privé.

De milieutip van Brecht
Volg de natuur, zij weet de weg. En ‘less is more’ behalve als het over bio diversiteit gaat. 

Daar kunnen we echt niet genoeg van hebben.
Ticket Brussel - …

Lapland! Om daar met een hondenslee rond te trekken.

Mijn job?
Ik sta in voor het milieuzorgsysteem op de luchthaven, waarbij ik het over-
zicht houd over de zorgsysteemelementen zoals het milieuprogramma, de 
milieuprocedures, de audits… Ik beheer ook de milieu-impact van Brussels 
Airport ten aanzien van het water. Mijn collega’s op de milieudienst doen dit 

voor de andere milieudomeinen. 
Motto?

Wil je geen deel zijn van het probleem, werk dan aan een oplossing. Mijn job 
draagt bij tot een betere wereld. Dat is een fijne gedachte.

Favoriete plaats?
De weilanden op de kop van baan 25L. Prachtig zicht op de luchthaven. Mens 

en natuur hand in hand. 
De milieutip van Caroline

Gedraag je elders zoals je dat thuis doet. Sorteer je afval, spring zuinig om 
met grondstoffen en producten.

Ticket Brussel - …
Noord-Amerika en zijn uitgestrekte natuurparken. Omwille van het groen 

natuurlijk, of wat had je gedacht?

Brecht 
Bastiaens
Kort samengevat?

Technical Environmental Assistant

28 jaar

Woont in Herent,  
een dorp omgeven door  
natuur waar iedereen,  
iedereen kent.
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Mijn job?
Ik begeleid mijn collega’s in het aankoopproces bij de grote projecten en heronderhandel soms ook 
contracten voor reeds lopende activiteiten. Mijn team bekijkt de binnenkomende offertes en kiest de 
beste leverancier op basis van vooraf bepaalde gunningscriteria. 

Grootste troef?
Mijn gezond verstand. 

Streng maar rechtvaardig 
Zo omschrijf ik me graag. De meeste mensen weten dat hier ook wel. Gelukkig. 

Cijfers alleen zeggen niet genoeg
De prijs van een product is één zaak. De impact van dat product is minstens even belangrijk. Ik neem 
graag duurzame parameters op bij de beoordeling van offertes. Een milieubewust beleid begint aan 
de basis.

Verlof over de middag
Werken op een luchthaven heeft zo zijn voordelen, ja. Wij gaan ’s middags, met de collega’s lunchen 
in de EXKI in de vertrekhal. Zo zijn we een uurtje ‘met verlof’. Leuk toch?

De milieutip van John
Ga voor herbruikbare verpakkingen. Wat je niet koopt, moet je nadien niet weggooien!

Ticket Brussel - …
Nieuw-Zeeland. De andere kant van de wereld … Lijkt me heerlijk.

Mijn job?
Ik ontferm me over het management en de ontwikkeling van het vastgoed van de luchthaven. Zo 
onderhandel ik de vastgoedcontracten voor een welbepaalde zone. 

De uitzondering is de norm
Interessant toch als je weet dat vastgoedinvesteerders veel belang hechten aan gebouwen die de 
energienorm halen? Voldoen aan de milieuvereisten is een absolute must. Het behoort tot het DNA 
van Brussels Airport.

Ice Age
Dat was een beetje wat ik dacht toen ik sommige verouderde gebouwen op de site zag. We werken 
eraan. Eén voor één worden ze opgeknapt en klaargemaakt voor een nieuwe duurzame toekomst.

Verslaafd aan…
Ecodriving! Een optie die mijn bedrijfswagen heeft. Ik betrap mij er zelfs op dat ik steeds zuiniger wil 
rijden.

De milieutip van Samuel
Neem zo weinig mogelijk bagage mee als je vertrekt. Je beperkt de emissie van het vliegtuig in de 
heenvlucht en zorgt voor extra ruimte voor souvenirs in de terugvlucht. Win-win, precies waar ik van 
hou.

Ticket Brussel - …
Maakt niet uit. Als ik er nog niet geweest ben, spreekt het mij aan.

John 
Poesen
Kort samengevat?

Procurement Manager

49 jaar

Woont in Sint-Truiden omwille van  
de bloesems; op het platteland  
en toch dichtbij de stad.

Samuel 
Wurman

Kort samengevat?

Real Estate Portfolio Manager

34 jaar

Woont in Ukkel,  
gezellig dicht bij het Brussel  

van zijn studentenjaren.
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Florence 
Muls
Kort samengevat?

Manager Externe Communicatie

41 jaar

Woont in Elsene, met op het einde  
van haar straat het Ter Kamerenbos,  

een luxe vindt ze zelf.

Mijn job?
Mijn functie als milieucoördinator is opgelegd door de Vlaamse 
milieuwetgeving. Zo waak ik over de toepassing van de 
milieuwetgeving en geef ik advies over milieurelevante zaken in 
nieuwe projecten en contracten. Ik ben ook het aanspreekpunt 
bij het initiëren, opmaken en begeleiden van ruimtelijke 
structuurplannen en stedenbouwkundige vergunningsaanvragen. 
Met mijn 27 jaar ervaring op de luchthaven, ben ik een schat… aan 

informatie. 
Een ruimte om te koesteren

Ik bescherm erfgoed en natuur in elk dossier dat op mijn bureau 
belandt. Als je twee mogelijkheden hebt, is het dan niet logisch dat 

je de beste kiest? Duurzaamheid, dat is het sleutelwoord.
De milieutip van Marc

“Minder CO2! Goed voor milieu en portemonnee”
Ticket Brussel - …

Aruba! Een mens mag dromen hé? Ooit ga ik er ook echt heen.

Mijn job?
Ik ontwikkel de publieke relaties, de communicatiestrategieën en coördineer alle externe communicatie-
acties binnen het bedrijf. In overleg met verschillende stake holders formuleer ik de juiste boodschappen 

die vervolgens via onze verschillende communicatiekanalen de wereld worden ingestuurd.
Als het goed is…

Mag het gezegd worden! Brussels Airport doet heel wat inspanningen om de impact op het milieu te 
beperken en daar probeer ik de nodige ruchtbaarheid aan te geven.

Ontroerend mooi
Onze bijenkorven, die zich naast de banen bevinden, daar ben ik bijzonder trots op. Het siert een bedrijf 

als Brussels Airport dat het tijd en geld investeert in een plek voor een insect dat zo belangrijk is. 
Thuis drink ik uit…

… een waterfontein en eet ik bio. We trachten zoveel mogelijk onze aankopen bij kleine lokale 
kruideniers te doen om zo overbodige verpakkingen te vermijden.

De milieutip van Florence
Sorteer je afval, ook op de luchthaven. En als het even lukt, laat de auto dan thuis.

Ticket Brussel - …
Moskou en dan overstappen op de Trans-Siberië Express naar Peking.

Marc  
Van Tilborg
Kort samengevat?

Milieucoördinator en Manager  
Ruimtelijke Ontwikkeling

57 jaar

Woont en leeft in  
het groene en bruisende Kapellen.
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Mijn job?
Toezien op de duurzaamheid en conformiteit van de technische installaties en de infrastructuren 
in de luchthavengebouwen, dat is wat ik dagelijks doe. Zo bied ik efficiënte kwaliteitsservice voor 
verwarming, koeling en ventilatie aan onze interne en externe klanten. 

The E-team
Het Energy Team, dus ☺ Ja, mijn collega’s en ik verbeteren onder meer de energie-efficiëntie van 
gebouwen op de luchthaven.

Mijn trots is…
Mijn analytisch vermogen. Dat maakt het verschil, denk ik. Alle technieken kennen, is quasi onmogelijk 
in mijn branche. Mijn ervaring en de wil om dingen te begrijpen, brengen me dikwijls tot oplossingen.

De milieutip van Sven
Ik ben een fan van dikke truiendagen! Een graadje minder kan soms geen kwaad! 

Ticket Brussel - …
Canada. De uitgestrektheid, de mensen, de taal, … alles trekt mij aan.

Mijn job?
Ik ben verantwoordelijk voor het ontwerp en de ontwikkeling van alle inkomende en uitgaande 
afvalstromen van Brussels Airport. Daarenboven sta ik in voor de praktische uitvoering van het 
afvalbeleid met inbegrip van de exploitatie van drie containerparken.

In de handtas van Nathalie?
Werkhandschoenen. Ik weet het, niet onmiddellijk wat je verwacht, maar ze zijn onmisbaar. Wie vaak 
in contact komt met afval, weet dat ze geen overbodige luxe zijn.

In de vuilbak van Nathalie?
Eerlijk? Zo weinig mogelijk. Ik let er thuis heel goed op dat ik geen overbodige verpakkingen koop. 
Wat er toch is, sorteer ik zo goed als ik kan. Ha, ik ben echt een voorbeeld hoor!

Een anekdote?
Je kan je absoluut geen afval voorstellen dat ik nog niet heb zien passeren op de luchthaven: defecte 
koffers, valiezen en kinderwagens spreken voor zich, maar… elektrische huishoudapparaten, vaatwerk 
of verfpotten? Zelfs ik sta nog elke dag versteld van wat passagiers allemaal meenemen op reis. 

De milieutip van Nathalie
Kom met de trein naar de luchthaven. Geen gedoe, geen vervuiling.

Ticket Brussel - …
Canada. Het schijnt er zooo proper te zijn ☺

Nathalie 
Pierre
Kort samengevat?

Deputy Manager Waste

42 jaar

Woont in Schaarbeek  
maar droomt van een huisje  
‘op den buiten’.

Sven 
Deckx

Kort samengevat?

Project & Building Manager - Infrastructure, 
Facilities & Construction

44 jaar

Woont in het groene Neerijse.
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Mijn werktools Gert Moens is Deputy Manager bij ‘Airside Inspection’. Deze 
dienst speelt een cruciale rol op Brussels Airport als het gaat 
om veiligheid en het vermijden van milieuproblemen. Airside 
Inspection inspecteert dagelijks de banen en de taxiwegen. 
Waar ze zoal op letten? Zijn er ergens kerosine- of olielekken 
en is er interventie nodig? Gebeurt het proefdraaien van 
vliegtuigen op de toegestane locaties zodat er geen onnodige 
geluidsoverlast is? Functioneert de bebakening correct? Maar 
ook: zijn er luchtvaartmaatschappijen die op het punt staan om 
een vlucht te maken met een te lawaaierig vliegtuigtype? Indien 

dit het geval is, dan verwittigt Airside Inspection de betrokkenen 
dat hierop een boete staat. 
Bij problemen trekt Airside Inspection aan de alarmbel en indien 
de dienst het nodig acht, kan ze zelfs een baan of een ander 
gedeelte van de luchthaven afsluiten.

‘Airside Inspection’ registreert ook nauwgezet al haar 
bevindingen. Alle vreemde voorwerpen op het tarmac worden 
zeer consequent ingezameld en verwijderd als afval. Afval dat 
vanzelfsprekend wordt gesorteerd.

Fluohesje Zien… en gezien worden. 
Controleren gebeurt zowel vanuit de centrale 
dispatching als vanop het tarmac. Veiligheid 
primeert, ook voor de ‘airside inspectors’.

Betaalterminal Lawaaierige 
toestellen en toestellen die ’s nachts 
vliegen, moeten meer landings- en 
vertrekgelden betalen. Wanneer 
het niet anders kan, gaat Airside 
Inspection de cockpit in en kan de 
piloot met een kaart betalen.

Verrekijker Zelfs een goed stel ogen 
volstaat niet op een uitgestrekt terrein als 
de luchthaven. De goeie ouwe verrekijker 
is soms een must.

Reglementen Meer nog dan stress bestendigheid 
zijn onderhandelings vaardig heden belangrijk binnen 
deze dienst. En een grondige kennis van de reglementen 
natuurlijk…

Logboek Is het centrale werkinstrument en ook 
het communicatiemiddel met alle andere diensten en 
operatoren op de luchthaven.

Real time Flightradar, toestand van de banen, werkelijke 
en voorspelde vliegtuigen die opstijgen en landen, alles wordt 
in reële tijd geprojecteerd.
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Trein
Dagelijks houden gemiddeld zo’n 
tweehonderd treinen halt in de 
luchthaven. Er zijn rechtstreekse 
treinverbindingen met Brussel,  
Mechelen, Antwerpen, Brugge, 
Kortrijk, Bergen en ook met Neder-
land. In december van dit jaar komen 
daar, via de Europese wijk, ook nog 
eens Namen en Charleroi bij.

Bus
Iedere dag pendelen ongeveer 
duizend bussen van en naar onze 
luchthaven. Iedereen kan gratis de 
bus nemen op het grondgebied van 
de luchthaven.

Tram
De Vlaamse overheid heeft de 
‘luchthaventram’, van Brussels 
Airport via de NATO naar het 
centrum van Brussel goedgekeurd. 
Ook de ringtram, van Brussels 
Airport via Vilvoorde en Grimber-
gen naar de Heizel, kreeg groen 
licht. Wij hopen dat de doelstelling 
van de Vlaamse overheid om tegen 
2020 de tram te laten rijden effec-
tief gehaald wordt.

Auto
In 2013 werd een flexibel mobiliteits-
budget ingevoerd voor onze me-
dewerkers. Werknemers die recht 
hebben op een firmawagen kunnen 
sindsdien kiezen voor een wagen 
in combinatie met een trein- en of 
busabonnement. Om het gebruik 
van de elektrische auto te stimule-
ren werd een laadpaal geplaatst op 
de personeels parking van Brussels 
Airport Company. Op parking Koren-
berg staan ook twee laadpalen met 
in totaal vier laadpunten. Op Brucar-
go komt er nog een laadpaal voor 
elektrische fietsen. 

Fiets
Op de belangrijkste plaatsen van 
de luchthaven bestaat een degelij-
ke, maar nog te verbeteren fietsin-
frastructuur. Met Bluebike worden 
afspraken gemaakt om deelfietsen 
beschikbaar te maken vanaf begin 
2016. Dit jaar start de provincie 
Vlaams Brabant een technische 
uitvoeringsstudie voor een snelle 
fietsverbinding tussen Leuven en 
Brussel, met een aftakking naar de 
luchthaven. 

Brussels Airport is een mobiliteitsknooppunt. Reizigers, maar ook 
werknemers van de luchthaven, kunnen er moeiteloos overstappen van 
het ene op het andere transportmiddel. En dat is de bedoeling! Door in 
te zetten op frequenter openbaar vervoer en betere fietsontsluitingen 
willen wij bijdragen tot oplossingen voor het fileprobleem rond Brussel. 

De luchthaven, 
méér  
dan vliegen DHL investeert in groene 

oplossingen

Een revelatie op het vlak van 
vrachtwagentransport, zo zou 
je de teardrop-trailer en LNG-
truck kunnen noemen. DHL 
introduceerde ze onlangs in 
België. Hun twee teardrop-trai-
lers hebben onder meer een 
gebogen dak en bieden zo 
minder weerstand aan de lucht. 
De druppelvormige oplegger 
vermindert door zijn vorm het 
brandstofverbruik met 5 tot 10 
procent ten aanzien van een 
klassieke vrachtwagen. De 
LNG-truck rijdt op aardgas en 
past in de visie van DHL: zoeken 
naar groene transportoplossin-
gen. Don-Bur bouwde de tear-
drop-trailers, Iveco tekende 
voor de LNG-truck. De investe-
ring kadert in de permanente 
inspanningen van DHL en Nina-
trans om de CO2-emissies terug 
te dringen. 

Patrick Boone, Vice President 
Road Network Europe, DHL 
Express: “Groene transportop-
lossingen spelen een cruciale 
rol in de moderne logistiek. 
We hebben samen gewerkt 
met onze partners en klanten 
om op maat ontwikkelde op-
lossingen te vinden voor hun 
transportproblemen. De drup-
pelvormige trailer en LNG-truck 
passen perfect in deze bena-
dering en zullen helpen om de 
impact van onze activiteiten op 
het milieu te verkleinen.”
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Eind 2014 nodigde Voka alle luchthavenbedrijven uit voor een infonamiddag over milieuvriendelijke wagens. 
Onze Mobility & Intermodality Manager Alain Vandenplas leidde de infonamiddag in. Electrabel zette de 
voordelen van rijden op elektriciteit op een rijtje en ervaringsdeskundigen van DHL en JetairFly gaven hun 
bevindingen. Volvo, Fiat, Nissan, Volkswagen en Audi, Tesla en BMW waren aanwezig met een aantal milieu-
vriendelijke wagens. Iedereen mocht een testrit maken op Brucargo.
Brussels Airport startte reeds in 2012 met een proefproject rond het gebruik van elektrische wagens. Alain 
Vandenplas vertelt ons hoe hij zijn elektrische auto ervaart.

De elektrische  
auto getest

Alain Vandenplas, Mobility & Intermodality Manager Brussels Airport

 1. 8 uur ’s morgens. Ik vertrek vanuit Sint-Gillis naar 

Brussels Airport met mijn elektrische wagen. De auto 

staat geparkeerd in de buurt van m’n appartement, daar 

waar ik de avond voordien een plaatsje vond. Jammer 

dat ik de auto thuis niet kan opladen.

 2. Een volle batterij brengt me 60 tot 80 kilometer ver. 

Ruim voldoende om naar mijn werk te rijden.  Verder lukt 

natuurlijk ook want de wagen beschikt over een elektro- 

én een benzinemotor.

 3. Een elektrische auto rijdt volledig geluidloos. Dat is 

enorm comfortabel.

 4. Mensen spreken me wel eens aan als ze de stickers op 

mijn wagen zien. Maar minder dan vroeger. De elektrische 

auto wordt duidelijk al iets normaler in het straatbeeld.

 5. Op de snelweg of bergop is het beter om over te 

schakelen op benzine. Deze Opel Ampera kan zo’n 450 

kilometer overbruggen op normale brandstof.

 6. Twee jaar geleden zetten we met Brussels Airport een 

proefproject op rond elektrisch rijden. We konden deze 

auto zes maanden uitproberen. Maar na de testperiode 

besloten we hem te kopen, we wilden immers de 

volledige levenscyclus van de auto testen en zien hoe hij 

het er vanaf brengt.

 7. Ik neem geregeld de trein om de files te vermijden. 

Gelukkig is het rustig op de weg vandaag.

 8. Brussels Airport wil deze wagens in de eerste plaats op 

het tarmac inzetten. Ze zijn dan ook erg geschikt voor 

korte afstanden. En opladen? Dat is hier geen probleem.

 9. In België zijn nog zeer weinig publieke laadpalen. Dat en 

de kostprijs van de auto zijn de grootste bezwaren om 

privé met een elektrische wagen te rijden.

 10. De prijs van een volle batterij? 2 euro.
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Om de luchthaven draaiende te houden hebben we 
stroom nodig, veel stroom. Verlichting, ventilatie, 
koeling, bagagebanden, geparkeerde vliegtuigen,… 
noem maar op. Maar ook buitenverlichting en de be-
bakening op het tarmac zijn geen kleine verbruikers 
van elektriciteit. 

In totaal bedroeg ons elektriciteitsverbruik in 2014 
76.764 MWh. Dat is te vergelijken met het jaarlijks ver-
bruik van ongeveer 22.000 gezinnen. Sinds 2010 kopen 
we uitsluitend groene stroom aan. We willen echter 
beter blijven doen door voortdurend werk te maken van 
energiebesparende maatregelen. Dit zowel bij bestaande 
processen als bij de ontwikkeling van nieuwe projecten 
zoals de bouw van Connector. Ook de productie van onze 
eigen elektriciteit in de twee zonnepanelenparken past 
volledig in dit plaatje. 
Tegen het jaar 2020 willen we 20% minder primaire 
energie verbruiken per vierkante meter ten opzichte van 
het jaar 2009. Dit doen we door inspanningen te leveren 
op heel wat domeinen. Door de reeds genomen maat-
regelen zitten we goed op schema om deze doelstelling 
effectief te halen.

Ledverlichting
Om energie te sparen, testen we een heleboel nieuwe 
technieken uit. Verlichting door middel van ledlampen 
bijvoorbeeld. Deze lampen leveren een belangrijke ener-
giewinst op. In de gebouwen worden nu al zoveel moge-
lijk spaarlampen gebruikt. Dit willen we aanvullen met 
een nieuwe generatie ledlampen. Ook voor de operati-
onele bebakening van de luchthaven worden ledlampen 
een volwaardig alternatief. Brussels Airport mag zich 

Daar gaan
we voor!

-20
wat dit betreft bij de pioniers van Europa rekenen. De 
voorbije jaren werd al heel wat gerealiseerd. Zo is het 
aantal zijdelingse bakens op de taxiwegen gereduceerd, 
werden in 2014 heel wat halogeenlichten op taxiwegen 
vervangen door ledlampen en is er beslist om in 2015 de 
TL-lampen in de signalisatiepanelen te vervangen door 
ledlampen. Tijdens de renovatiewerken aan baan 25L in 
2015, wordt de elektrische installatie van de bebakening 
vervangen en energiezuinige led-bebakening wordt ge-
installeerd, goed voor 1.300 nieuwe ledlampen.
Ook de komende jaren staan we niet stil: de bebake-
ningsverlichting op de andere banen zal ook vervangen 
worden door ledlampen. De jaarlijkse energiebespa-
ring door het gebruik van al deze leds zal tegen 2020 
oplopen tot 1.855 MWh, of het gemiddeld verbruik van 
530 gezinnen.

Zonne-energie
Brussels Airport beschikt over twee zonnepanelenpar-
ken. Op het dak van een vrachtgebouw van Brucargo 
bevindt zich een ruim park van 7.220 panelen. Dit park 
opende in 2011 de deuren. Eind 2013 kwam er een tweede 
park bij: een 1,7 hectare groot terrein met in totaal 5.760 
zonnepanelen. In 2014 zorgden deze twee parken voor 
een productie van 2.884 MWh wat gelijk is aan het ver-
bruik van 832 gezinnen.

Slimme technieken
In de terminal werden nieuwe koelinstallaties geplaatst 

die een stuk energie-efficiënter werken. De collega’s 
van Infrastructure - Buildings & Facilities werken da-
gelijks met onze onderhoudsfirma Cofely Services aan 
kleine aanpassingen met vaak grote energiebesparende 
gevolgen. Deze collega’s bestuderen en implemente-
ren ook technieken om de ventilatie energiezuiniger te 
maken. Er werden ook bijkomende meters geplaatst om 
het energieverbruik voor koeling en ventilatie beter te 
kunnen opvolgen en te optimaliseren. 
In 2015 wordt in de terminal een pilootproef gestart om 
de binnenlucht te zuiveren door middel van ionisatie in 
plaats van door actieve koolfilters. Men verwacht hierbij 
een daling van het betreffende energieverbruik met 
30%. 

Warmtekrachtkoppeling (WKK)
We startten de studie om een WKK-installatie te plaat-
sen. In zo’n installatie worden warmte en elektriciteit 
tegelijk opgewekt. De kracht is afkomstig van een ver-
brandingsmotor die een stroomgenerator aandrijft. De 
warmte die daarbij vrijkomt, gaat niet verloren maar 
wordt lokaal nuttig gebruikt voor de productie van warm 
water voor de verwarming van de gebouwen. Ter voorbe-
reiding van de eventuele komst van een WKK-installatie 
werd in 2014 een warmtewisselaar vervangen. In 2015 
gebeurt dit ook met een tweede warmtewisselaar. Na de 
winter van 2015 – 2016 is de studie afgerond en beslissen 
we op basis van de technische en economische haalbaar-
heid of de WKK-installatie gebouwd zal worden.
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Luchthavens spreken tot de verbeelding. Ze zijn een 
plaats waar mensen komen en gaan, waar kinderen 
dromen van hun toekomst als piloot, waar groot en 
klein zich vergaapt aan de liveshow van landende en 
opstijgende vliegtuigen. Anderen worden spontaan 
gelukkig als ze aan de taxfree zone denken. Maar 
er zijn ook mensen die de luchthaven zien als een 
ware wildernis. Natuurlijk niet eentje met spectacu
laire dieren en hemelhoge bomen, maar een wilder
nis op kniehoogte. De immense grasvlakte die onze 
site omringt, blijkt dan ook een biotoop te zijn voor 
kleine, maar daarom niet minder waardevolle dieren, 
planten en paddenstoelen. Welkom in de wereld van 
Jorg Lambrechts van vzw Natuurpunt en Bart Van der 
Aa van het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse 
overheid.

Is er op een luchthaven plaats voor natuur?
Jorg: “De meeste mensen weten natuurlijk wel dat 
oude bossen ecologisch erg waardevol zijn. Wat echter 
veel minder bekend is, is dat oude graslanden ook erg 
bijzonder kunnen zijn. Met ‘oud’ bedoelen we graslan-
den die al lange tijd niet bemest of geploegd werden 
en een min of meer constant maaibeheer kennen. De 
site van Brussels Airport beantwoordt volgens ons 
perfect aan deze criteria. Er is nog maar zeer weinig 
geweten over de biodiversiteit op de terreinen van 
Brussels Airport. Als we echter afgaan op wat vrijwil-
ligers van Natuurpunt reeds konden zien via enkele 
losse waarnemingen dan mogen we ons verwach-
ten aan een rijke biodiversiteit. Mogelijks is Brussels 
Airport zelfs de grootste aaneengesloten oppervlakte 
droog en voedselarm permanent grasland in Vlaande-
ren … met allicht tal van bijzondere soorten.”
Bart: “Het klinkt wat ongeloofwaardig wanneer je 

zegt dat zich op de luchthaven een bos van 12 hectare 
bevindt. Toch is het zo. Die oppervlakte is samengesteld 
uit meerdere kleine bosjes en houtkanten, maar ook 
met enkele grote aaneengesloten gebieden. Het zijn 
bosjes van een zekere leeftijd en met verschillende over-
gangen van licht naar donker. Er kunnen met andere 
woorden dus zowel typische bosplanten als meer licht-
minnende soorten voorkomen. Een gerichte inventaris 
is nog niet gebeurd maar als je weet dat in gelijkaardige 
bosjes vlak buiten het luchthaventerrein mooie soorten 

zoals bosanemoon, gevlekte aronskelk, lelietje-van-da-
len (‘meiklokje’),... voorkomen, dan mogen we er eigen-
lijk van uitgaan dat deze ook op het luchthaventerrein 
zullen groeien.”

Brussels Airport is dus een thuis voor waardevolle 
soorten?
Jorg: “Wij zijn overtuigd dat er veel waardevolle planten 
en dieren leven in de graslanden en dat het een opportu-
niteit is om daar onderzoek naar te doen. We hopen dat 
Brussels Airport op korte termijn zal starten met het in 
kaart brengen van de biodiversiteit op haar site. Immers, 

Brussels Airport, een thuis voor vele soorten

 BART VAN DER AA: 
“ SINDS DRIE JAAR HEBBEN  

WE EEN CONSTRUCTIEF 
OVERLEG MET  
BRUSSELS AIRPORT.”

Bart Van der Aa van het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid en Jorg Lambrechts van de vzw Natuurpunt 



wanneer we weten wat er leeft, kunnen we aan gericht beheer gaan doen. 
Dat betekent in de eerste plaats behouden wat er is en wie weet de natuur-
waarde zelfs laten toenemen. Dit alles uiteraard zonder de werking van de 
luchthaven in het gedrang te brengen!

Bart: “De luchthaven is een opportuniteit voor alle partijen. Je zou het 
kunnen zien als een evenwichtsoefening tussen natuur en bedrijvigheid. Hoe 
kunnen we, door een goed beheer, bijdragen tot meer natuur zonder daarom 
de activiteiten op de luchthaven te storen? Het grootste probleem is niet 
zozeer het beheer van de plantensoorten maar wel de aanwezigheid van 
vogels. Bij het beheer van bosjes rondom de luchthaven houden we daar nu 
al rekening mee. We voeren sinds een drietal jaar een constructief overleg 
met Brussels Airport rond het beheer van bomen en bossen rondom hun 
terrein. De goedkeuring van het bosbeheerplan is hier het resultaat van. Het 
is een goed compromis tussen de vereisten naar bosbehoud en de vereisten 
die opgelegd worden in het kader van veiligheid. Een voorbeeld? Zichtbaar-
heid is van cruciaal belang voor piloten en luchtverkeersleiders. In een aantal 
zones bleken enkele bomen te hoog voor de radarsystemen … Wel, in het 
beheerplan worden nu zones afgebakend waar aan hakhoutbeheer wordt 
gedaan. Zo vermijden we dat de bomen de radars nog hinderen. Ook bij de 
aanleg van bosranden zorgen we ervoor dat we kiezen voor streekeigen 
struiksoorten zoals hazelaar, veldesdoorn, olm en haagbeuk. Soorten die 
veel bessen dragen en dus een aantrekkelijke voedselbron voor vogels zijn, 
worden geweerd. Zo vermijdt Brussels Airport dat de vogels moeten worden 
weggejaagd van de banen.”

Werkt Natuurpunt samen met Brussels Airport? Heeft Natuur-
punt met gelijkaardige bedrijven op de één of andere wijze een 
samenwerkingsverband?
Jorg: “Natuurpunt werkt met veel bedrijven samen. Het meest bekende voor-
beeld is allicht de Haven van Antwerpen. Daar proberen we samen met het 
Havenbedrijf aan te tonen dat zelfs een wereldhaven in expansie, mits goede 
en doordachte keuzes, de toename van hoogkwalitatieve natuur niet onmo-
gelijk maakt. En wel integendeel. Met Brussels Airport zijn de gesprekken 
voorlopig eerder verkennend van aard, maar de deur staat toch al op een 

kier. De terreinen van de luchthaven kunnen immers 
heel rijk zijn aan natuur en dit kan perfect samengaan 
met hun economische activiteit. 

Bart: “Voor wat betreft de bossen van Brussels Airport 
zijn we alvast goed bezig. Om veiligheidsredenen kan 
het bos op het terrein van de luchthaven natuurlijk niet 
toegankelijk worden gemaakt, maar momenteel wordt 
wel het idee uitgewerkt om een voor het publiek toe-
gankelijk bos te realiseren op de grens van het lucht-
havendomein, deels op eigendom van de luchthaven. 
We onderzoeken ook de mogelijkheid voor de realisatie 
van toegankelijke wandelpaden, een speelzone, een 
hondenlosloopzone en een zone voor natuurontwikke-
ling. Hier zijn, naast Brussels Airport en ANB, heel wat 
partijen bij betrokken: de provincie Vlaams-Brabant, de 
gemeente Zaventem en bosgroep ‘Groene corridor’.
Het zou een mooi en stimulerend resultaat zijn mocht 
dit gerealiseerd kunnen worden in de loop van de vol-
gende jaren.”

Bezzzige Bijen  
op Brussels Airport

Bijen zijn enorm belangrijk in de natuur én voor de 
voedselproductie. Wist je dat 7 op 10 soorten groenten 
en fruit niet zouden bestaan zonder bijen? De huidige 
bijensterfte is dus een groot probleem. Het licht staat 
op rood en daar wilde de luchthaven iets aan doen. Op 
27 mei werden twee bijenkasten geïnstalleerd op onze 
site. Elke kast is een thuis voor zo’n 50.000 werkbijen, 
5.000 mannetjesbijen en 1 koningin. Een imker houdt 
toezicht op de kolonie. Insecten in de buurt vormen 
voor een luchthaven geen probleem zolang ze de 
vogels niet aantrekken of gaan uitzwermen. Bij ons 
leven geen vogels die bijen eten en de imker bekijkt 
tweewekelijks of de koningin nog fit genoeg is om 
haar kolonie de baas te kunnen. Indien nodig wordt 
ze vervangen door een jonger exemplaar. Wat er met 
de honing zal gebeuren valt nog af te wachten, maar 
voorspellingen zijn dat we een opbrengst van 15 tot 
mogelijk zelfs 60 kg mogen verwachten.

Ook de wilde bijen die solitair leven werden 
niet vergeten. Zij zijn welkom in één van 

de twee bijenhotels die we op onze 
site in Steenokkerzeel hebben gezet.  
Een recente studie heeft uitgewezen dat 

de wilde bij zelfs nog belangrijker is in de 
kweek en oogst van gewassen dan haar collega 

de honing bij. De bijenhotels zijn neergezet op een 
plaats waar ook vliegtuigspotters graag vertoeven. 
Wees echter niet bang: wilde bijen zijn niet agressief 
en steken zelden tot nooit.

Natuurpunt vzw is met haar 
90.000 leden de grootste 
Vlaamse en Brusselse natuur-
vereniging. De werking steunt 
op drie pijlers: natuureducatie, 
natuurbeheer en natuurstudie. 
Natuurpunt beheert en/of bezit 
612 natuurgebieden, wat samen 
goed is voor ruim 20.000 
hectare.

Het Agentschap voor Natuur 
en Bos, kortweg ANB, is een 
agentschap van de Vlaamse 
overheid met als belangrijkste 
doel de voorbereiding en de 
uitvoering van het natuurbeleid 
in Vlaanderen. Het ANB werkt 
daarvoor samen met verschil-
lende partners en creëert zo een 
groter draagvlak voor natuur. 
Daarnaast beheert het agent-
schap zelf zo’n 75.000 ha bos 
en natuur en houdt het toezicht 
op de regelgeving inzake bos, 
natuur, jacht en visserij.
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Veldleeuwerik Twee bijenhotels in Steenokkerzeel



De lucht en daarin rondvliegen, 
daar lijkt het vooral om te draaien 
in een luchthaven. Zeker, maar 
schijn bedriegt soms. Veel van 
onze activiteiten spelen zich op de 
grond af. Soms zelfs diep eronder: 
denk maar aan de tunnel die werd 
gegraven voor de treinverbinding 
tussen de luchthaven en 
Antwerpen. Die grond verdient 
onze volle aandacht. Immers, 
door die aandacht kunnen we 
bodemvervuiling vermijden en de 
historische bodemverontreiniging 
stap voor stap opruimen.

Historische vervuiling
Van alle percelen die de Belgische 
Staat in 2001 aan Brussels 
Airport verkocht, werd de 
bodem- en grondwaterkwaliteit 
systematisch in kaart gebracht. 
Dit gebeurde door middel van 898 
oriënterende bodemonderzoeken 
(OBO’s). In die gevallen waar er 
verontreiniging werd vastgesteld, 
gebeurde ook een beschrijvend 
bodemonderzoek. 

Het resultaat?
94,8% is niet verontreinigd. 1,2% 
is beperkt verontreinigd, er is geen 
sanering nodig. 4% is verontrei-
nigd, verdere aanpak is nodig. Tot 
op heden werden 3 bodemsane-
ringsprojecten uit ge voerd.

Bodemonderzoeken bij elk nieuw 
contract
Wanneer gronden of gebouwen van 
Brussels Airport ter beschikking 
worden gesteld aan derden worden 

in vele gevallen oriënterende 
onderzoeken uitgevoerd. Of dit 
wettelijk verplicht is, hangt af van 
de aard van de activiteiten die op 
deze plaats zullen doorgaan. Maar 
ook wanneer deze onderzoeken 
wettelijk niet verplicht zijn, nemen 
we zelf het initiatief om een 
indicatief bodemonderzoek te 
laten uitvoeren. Zo’n onderzoek 
legt de toestand van de bodem 
op een bepaald ogenblik vast 
en de gegevens worden in 
de plaatsbeschrijving van het 
contract opgenomen. Eenzelfde 
bodemonderzoek vindt ook 
plaats bij het beëindigen van de 
overeenkomst. Wanneer blijkt dat 
de bodem verontreinigd is, zal de 
derde partij de kwaliteit van de 
bodem moeten herstellen.

Grondverzet nauw opgevolgd
Op de luchthaven vinden 
jaarlijks heel wat bouwwerken 
plaats. Telkens wanneer we de 
opdracht geven om grond aan 
te voeren, uit te graven of af te 
voeren, onderzoekt een erkend 
bodemsaneringsdeskundige de 
betrokken grond. Dat zorgt ervoor 
dat de kwaliteit van de aangevoerde 
grond minimaal even goed is als 
de kwaliteit van de aanwezige 
grond. Verontreinigde grond wordt 
afgevoerd voor verwerking.

Met beide voeten  
op de grond

Bodem in 7 trefwoorden 

Oriënterend bodemonderzoek (OBO)
Een OBO onderzoekt de toestand van een bodem. 
Is er een verontreiniging, dan gaat de bodem-
saneringsdeskundige na wanneer die ontstond. 
Was dat voor de inwerkingtreding van het eerste 
Bodemsaneringsdecreet in 1995 dan wordt de 
verontreiniging ‘historisch’ genoemd. Dateert de 
verontreiniging van later, dan spreken we van een 
‘nieuwe’ verontreiniging. In 2014 hebben we 22 OBO’s 
uitgevoerd.

Indicatief bodemonderzoek (IBO)
Met het IBO wordt de toestand van de bodem en het 
grondwater op dat ogenblik vastgelegd en in een 
contract opgenomen als plaatsbeschrijving van de 
bodemkwaliteit. Brussels Airport laat dit op eigen 
initiatief uitvoeren in die gevallen waar een OBO 
wettelijk niet verplicht is. In 2014 was dit vier keer het 
geval.

Beschrijvend bodemonderzoek (BBO)
Een BBO bepaalt de precieze locatie en omvang (hoe ver 
uitgestrekt en hoe diep) van de verontreiniging, gevolgd 
door een risicoanalyse met betrekking tot verspreiding, 
menselijke gezondheid en ecotoxicologie. In 2014 
werden drie BBO’s uitgevoerd.

Bodeminformatiesysteem (BIS)
Brussels Airport voert de resultaten van alle 
bodemonderzoeken in een speciaal ontworpen 
Bodeminformatiesysteem (BIS) in. Via het systeem 

brengen we de kwaliteit van de bodem en het grondwater 
op het luchthaventerrein in kaart. Zo hebben we steeds 
een actueel beeld van de kwaliteit van de bodem van de 
percelen die we in eigendom hebben.

Bodemsaneringsproject (BSP)
In een bodemsaneringsproject wordt getest welke sane-
ringstechniek het best kan ingezet worden om de betref-
fende verontreiniging van de bodem en het grondwater 
aan te pakken. Het rapport vertelt ons hoe de bodemsa-
neringswerken moeten worden uitgevoerd en verzekert 
ook de eventuele nazorg. Het vergelijkt verschillende 
technieken in functie van efficiëntie, toepasbaarheid, 
kostprijs, timing en resultaten. Voor de terreinen van 
Brussels Airport werden in totaal zes bodemsanerings-
projecten opgesteld.

Bodemsaneringswerk (BSW)
Het bodemsaneringswerk neemt de verontreiniging 
effectief weg. De meest bekende techniek is de 
ontgraving. De grond verlaat dan het terrein voor 
verwerking. Er zijn echter nog vele andere technieken 
mogelijk. Op Brussels Airport werden zo reeds zes 
vervuilingen opgeruimd. In 2014 ruimden we één nieuwe 
vervuiling op, die het gevolg was van een calamiteit met 
een brandstoftank.

OVAM
De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij of 
kortweg OVAM is een Vlaamse openbare maatschappij 
die instaat voor het afvalbeleid en de bodemsanering.
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“ VAN ALLE 
PERCELEN DIE 
DE BELGISCHE 
STAAT IN 2001 
AAN BRUSSELS 
AIRPORT 
VERKOCHT, 
WERD DE 
BODEM- EN 
GROND WATER-
KWALITEIT 
SYSTE MATISCH 
IN KAART 
GEBRACHT.”
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Ons beleid voor het beperken van luchtemissies focust 
zich op de aspecten waar we zelf voor bevoegd zijn. In 
de praktijk komt dit bijna uitsluitend neer op de emis-
sies van onze stookinstallaties.
Hoewel de emissie door vliegtuigmotoren niet onder 
onze bevoegdheid of verantwoordelijkheid valt, werkt 
Brussels Airport mee aan projecten die op korte of 
langere termijn bijdragen tot een vermindering van 
de CO2-uitstoot door vliegtuigen. Dit doen we door 
samen te werken met andere partners op de lucht-
haven volgens het Airport Carbon Accreditation (ACA) 
programma. En door, wanneer mogelijk, vliegtuigen te 
laten dalen in één glijdende en energiezuinige beweging 

in plaats van trapsgewijs. Of door, samen met Belgocon-
trol en de verschillende airlines, de procedures aan te 
passen waardoor de taxitijden korter worden.

Emissies stookinstallaties ver beneden 
grenswaarden
Slechts een klein aantal individuele stookinstallaties 
voor de verwarming van gebouwen en noodgeneratoren 
wordt gevoed door stookolie. Daardoor vertegenwoor-
digt stookolie minder dan 2% van het totale energie-
verbruik voor gebouwenverwarming. Onze twee grote 
stookcentrales werken op aardgas en staan in voor de 
verwarming van een aanzienlijk aantal gebouwen op 
de luchthaven. Beide stookinstallaties worden gecon-
troleerd op de uitstoot van emissies zoals CO, NOx, en 
fijn stof (PM10 en PM2,5). Ook in 2014 lagen deze emis-
sies ver beneden zowel de Europese als de Vlaamse 
grenswaarden.

CO2-uitstoot stookinstallaties laagste in jaren
Dankzij een resem kleine en grote energiebesparende 
maatregelen aan de stookinstallaties is het sinds 2003 
mogelijk om de CO2-uitstoot in totaal 35% te doen 
dalen. 2014 was een jaar met de kleinste CO2- uitstoot 
tot op vandaag. Dit heeft niet alleen te maken met 
het verhoogde rendement en de efficiëntie van onze 
stookinstallaties, maar ook met de temperatuur. 2014 
kende de warmste winter ooit en een aantal minder 
energie-efficiënte gebouwen werden op non-actief 
gezet. De volgende jaren zetten we onze inspanningen 
om de CO2-uitstoot verder te laten dalen door. Zo gaat 
de haalbaarheidsstudie van een aardgas-tankstation op 
Brussels Airport door. Voorts werken we verder aan het 
onderzoeken en testen van elektrische wagens op het 
luchthavendomein waarbij we streven naar een deelna-

In de weer  
voor lucht

CO2-UITSTOOT PER JAAR DOOR DE STOOKINSTALLATIES (IN TON)
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me van de afhandelaars. Ook zullen we de gebruikers 
van bedrijfswagens bevragen naar hun interesse voor 
en de haalbaarheid naar het inzetten van elektrische 
bedrijfswagens.

Dankzij deze en andere 
acties willen we in 2015 
opnieuw het niveau 3-certi-
ficaat van het Airport Carbon 
Accredit ion-programma 
behalen, opgezet door ACI, 
de beroepsorganisatie die 
de uitbaters van meer dan 

400 Europese luchthavens vertegenwoordigt. Deze or-
ganisatie moedigt haar leden aan om op een eenduidige 
en onafhankelijke manier hun CO2-emissies te bepalen 
en initiatieven voor de reductie ervan te bevorderen.
Het schema omvat vier niveaus. Het eerste niveau 
bevestigt de opmaak van een extern geauditeerde 
CO2-voetafdruk van het luchthavenbedrijf. In een tweede 
fase wordt een actieplan voor CO2-reductie opgesteld, 
inclusief langetermijndoelstellingen. Het gezamenlijk 
uitwerken van maatregelen ter reductie van de CO2-uit-
stoot met andere luchthavenpartners is een derde stap. 
Het vierde en hoogste niveau bekroont luchthavens die 
volledig CO2-neutraal zijn.

Slimme afspraken = lagere emissies door vliegtuigen
Hoewel de emissie door vliegtuigmotoren niet onder 
onze bevoegdheid of verantwoordelijkheid valt, werkt 
Brussels Airport mee aan projecten die op korte of 
langere termijn bijdragen tot een vermindering van de 
CO2-uitstoot door vliegtuigen.

Energiezuinige landingstechniek
De energiezuinige landingstechniek (Continuous 
Descent Operations) waarbij vliegtuigen niet trapsge-
wijs, maar in één glijdende beweging dalen, werd uitvoe-
rig getest door onder meer Brussels Airlines, Singapore 
Airlines, Thomas Cook, DHL en JetairFly. Ondertussen 
werd deze procedure na goedkeuring door het Directo-
raat Generaal van de Luchtvaart officieel gepubliceerd 
zodat, wanneer mogelijk, ook andere luchtvaartmaat-
schappijen ze kunnen toepassen. 

Korte taxitijden
Dankzij strikte procedures voor operationele samenwer-
king (Collaborative Decision Making) daalde de gemid-
delde duur van een uitgaande grondbeweging op onze 
luchthaven sinds 2007 met meer dan drie minuten. Dit 
lijkt weinig, maar schijn bedriegt. Alles samen levert dit 
een CO2-reductie van 30.000 ton per jaar op.

De Vlaamse Milieumaatschap-
pij (VMM) speelt een belangrij-
ke rol als het gaat over lucht-
kwaliteit. VMM heeft als missie 
bij te dragen tot de realisatie 
van de doelstellingen van het 
milieubeleid van de Vlaamse 
Overheid door het voorkomen, 
beperken en ongedaan maken 
van schadelijke effecten voor 
watersystemen en verontreini-
ging van de atmosfeer alsook 
het rapporteren over de toe-
stand van het leefmilieu en 
tot de realisatie van de doel-
stellingen van het integraal 
waterbeleid.

De lucht- 
 kwaliteit in  
en om  
de luchthaven
Interview met Koen Toté van de Dienst Lucht  
van de Vlaamse Milieumaatschappij

Waarom staat er zowel op 
Brussels Airport als vlakbij op het 
terrein van het Kasteel van Ham 
een luchtmeetpost van VMM?  
Het meetnet Specifieke Studies van 
VMM bewaakt verschillende moge-
lijke bronnen van verontreiniging 
in Vlaanderen. Aangezien vlieg-
verkeer daartoe behoort, staan er 
sinds 1997 twee meetstations in 
de onmiddellijke omgeving van de 
luchthaven. 

Waarom twee? Is er een verschil? 
Beide meetposten lijken sterk op 
elkaar, het grootste verschil is ei-
genlijk de locatie. Het meetstation 
in Zaventem staat op het terrein 
van de luchthaven zelf, in het ver-
lengde van de meest gebruikte 
startbaan. De meetpost in Steen-

okkerzeel staat in het centrum van 
het dorp, zo’n 700 meter verder 
dan de eerste.

Wat meten jullie?
Op dit moment meet VMM stikstof-
oxides, zwart koolstof en fijn stof 
(PM10 en PM2,5) op de luchthaven 
van Zaventem. In Steenokkerzeel 
gaat het om stikstofoxides en fijn 
stof (PM10 en PM2,5). In het verle-
den zijn er nog verschillende andere 
polluenten onderzocht, waaronder 
zwaveldioxide, vluchtige organische 
stoffen, polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen, zwarte rook, enz. 

Is het mogelijk om een onder-
scheid te maken tussen emissies 
afkomstig van Brussels Airport en 
vervuiling afkomstig van andere 
bronnen? 
Na een tijdje wel, ja. Aan de hand 
van dagprofielen kan een inschat-
ting gemaakt worden. Er zijn bij-
voorbeeld de verschillende piekmo-
menten in het gewone verkeer en 
het luchtverkeer die duidelijk afge-
lezen kunnen worden. Zo werd aan-
getoond dat op het meetstation in 
Steenokkerzeel voor de polluenten 
stikstofoxides en fijn stof de invloed 
van het autoverkeer groter was dan 
de invloed van het vliegverkeer. Op 
het meetstation van de luchtha-
ven was de invloed van het vlieg-
verkeer voor deze polluenten dan 
weer groter dan die van het gewone 
verkeer. 

Wordt de lucht continu gemeten? 
Of periodiek?
De polluenten worden continu 
gemeten op beide meetstations.

Wat zijn grosso modo de 
resultaten? 
De normen voor alle gemeten pol-
luenten werden de afgelopen jaren 
gerespecteerd. De evolutie van de 
concentraties is zelfs dalend voor 
alle gemeten polluenten. De VMM 
plant metingen van ultra fijn stof in 
de omgeving van de luchthaven. 
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 1. Klein… maar o zo handig: het luchtmeet station van 
de Vlaamse Milieumaatschappij. Eric Calluy, Tech-
nisch Onderzoeksmedewerker van VMM, zwaait de 
deur open en wij mogen binnenkijken.

 2. Deze Fidas-stofmonitor is een uitstekend apparaat 
om de verschillende concentraties aan stofdeeltjes 
in de lucht te bekijken. 

 3. Ook de temperatuur, luchtdruk en relatieve vochtig-
heid kan ik hierop aflezen. 

 4. Om de luchtdruk te meten, gebruik ik een geijkt 
toestel.

 5. De persluchtdruk kan ik aflezen op een mano meter. 
Deze gedroogde lucht gaat vervolgens naar de 
NOx-monitor.

 6. Mijn bestelwagen vergezelt me dagelijks. Hij is uit-
gerust met alle apparatuur die ik nodig heb om mijn 
job goed te kunnen uitvoeren.

 7. Ook gereedschap behoort tot mijn uitrusting. Een 
beetje zelfredzaamheid is in een job als de mijne 
zeer welkom.

 8. De ijkgasfles met ontspanner zit standaard in mijn 
voertuig. Toegegeven: hij ziet er wat medisch uit…

 9. Hij is het evenwel niet. De flexibele leiding moet 
worden aangesloten op de fles en op die manier kan 
het ijkgas naar de NOx-monitor worden gestuurd.

 10. Resultaten aflezen, interpreteren, doorsturen, … Het 
is een kant van de luchthaven die zelden in beeld 
komt.

Op stap met de Vlaamse Milieumaatschappij
1 2 3

5

4

6

7 8 9 10



Mijn survivalkit
Milieuproblemen moeten we in de eerste plaats ver-
mijden. Dit vindt ook Tom Maximus, brandweerman 
op Brussels Airport. Maar als er zich toch een incident 
voordoet, dan moeten de gevolgen zo snel als moge-
lijk tot een minimum worden beperkt. Hier heeft onze 
brandweer een belangrijke taak. Met hun speciaal uit-
geruste wagen ‘Milieu & Redding’ kunnen ze heel wat 
incidenten de baas, zonder hulp van externe diensten.

De 120 brandweermannen van Brussels Airport spelen 
bijvoorbeeld een sleutelrol in het milieunoodplan van 
de luchthaven. Wie wordt verwittigd in geval van een 
incident? Wie doet wat als er chemicaliën lekken op 
de bodem of in het water? Hoe vangen we veront-
reinigd bluswater op? Wat na sluikstorten van afval of 
verontreinigde grond? Alle afspraken voor het melden 
en vervolgens ook behandelen van milieu-incidenten 
zijn vastgelegd in dit milieunoodplan.

Netosol Een absorptiemiddel in 
korrelvorm voor het opruimen van 
gemorste vloeistoffen en olie.

Stralingsmeter Meettoestel 
voor het meten en/of detecteren 
van radioactieve straling.

Rioolafdichting Opblaasbare rubberen ‘kussens’ voor 
het afsluiten van riolen op strategische plaatsen bij grote 
lekken. Zo komen chemicaliën niet in het milieu terecht.

Propal Biologisch afbreekbaar 
reinigingsmiddel voor het verwijderen 
van vet, roet, verkeersvuil, etc.

Absorptiedoeken ‘Slimme’ doeken die water 
afstoten en olie absorberen. Ideaal voor het verwijderen 
van koolwaterstoffen uit waterlopen.

Gasdicht pak Gasdicht pak met 
plaats voor persluchttoestel.

Overmaats vat Om lekkende 
of beschadigde vaten te bergen.

Opvangbekken Kan tot 2.100 liter 
vloeistoffen opvangen, zowel kerosine als 
chemicaliën.
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“Het is aangenaam  
om hier te zijn”

Annette Boon en dochter
Mechelen
“Mijn man is piloot en we zijn voor 
twee dagen met hem meegegaan 
naar de Dominicaanse Republiek. 
Wij hebben heel duidelijk gemerkt 
dat hier gesorteerd wordt. De regels 
zijn ook duidelijk.
Ik ben hier graag, het is heel proper 
en we appreciëren dat.” 

“Bij ons staan ze nog  
niet zo ver”

Dimitri Philippe
Abu Dhabi
“Ik ben in België om mijn familie en 
vrienden te bezoeken. Ja, het valt 
inderdaad op dat de luchthaven 
afval sorteert. Ik doe het zelf ook, 
voor zover mogelijk, in Abu Dhabi. 
Ze staan er nog niet zo ver als hier, 
maar eindelijk begint men er toch 
ook aandacht aan te besteden. 

Sinds een maand of twee sorteert 
onze luchthaven ook” 

“Elk afval zijn kleur  
in heel België”

Valerie Merckx
Gent
“Ik kom uit India, Nepal en ben 24 
uur onderweg geweest. Nu wacht ik 
op mijn vervoer naar huis. Ik zou het 
goed vinden als België zou kiezen 
voor uniformiteit in de kleuren die 
de verschillende afvalfracties aan-
duiden. Blauw is bijvoorbeeld PMD 
en zwart restafval. Anders is het 
verwarrend. Een vuilnisbak voor 
groenafval zou ook welkom zijn.”

“Ik vind  
sorteren belangrijk”

Noëlla Vincent
Bergen
“Ik vertrek op vakantie naar Malaga, 
ik ga de zon wat opzoeken. Voor mij 
is het duidelijk dat Brussels Airport 
denkt aan sorteren omdat er veel 

Brussels Airport maakt samen met de 260 andere bedrijven op de 
luchthaven gebruik van verschillende containerparken voor selectieve 
afvalinzameling in de terminals, Brucargo en enkele kleinere inzamel
punten. Afval correct inzamelen en recycleren is ook het onderwerp van 
sensibilisatie en opleiding van onze medewerkers, commerciële partners 
en passagiers. Met succes! De recyclagegraad voor het nietgevaarlijk 
afval ligt momenteel op ruim 26 %. Dit mooie resultaat hebben we ook te 
danken aan de inspanningen van de jaarlijks 21,9 miljoen bezoekers aan 
Brussels Airport. Bezoekers die bovendien van overal ter wereld komen en 
dus heel verschillende gebruiken hebben op het vlak van afvalbeheer. De 
reizigers kunnen papier en karton, PMD en restafval in aparte afvalbakken 
kwijt. We wilden graag weten hoe zij denken over ons beleid en of ze tips 
hebben hoe we het nog kunnen verbeteren.

Afvalinzameling op Brussels Airport
Sinds 2012 werkt Brussels Airport samen met de afvalophaler en -verwerker Sita, een dochteronderneming van 
Suez Environnement. Deze haalt het afval van de luchthaven op samen met dit van de meeste commerciële part-
ners op de luchthaven. De diverse afvalfracties worden gewogen en de kosten voor de verwerking van het afval 
doorgerekend. Goed sorteren wordt financieel beloond. De luchthavenbedrijven maken intensief gebruik van de 
verschillende containerparken voor selectieve afvalinzameling in de terminals (afval uit publieke zones, winkels, 
restaurants en bureaus) en op Brucargo (afval van technische installaties en vrachtmaatschappijen). Daarnaast 
zijn nog diverse kleinere inzamelpunten voorzien op strategisch gekozen plaatsen: bij kantoorgebouwen, brand-
weergebouwen en technische diensten.

Op de inzamelpunten is opgeleid personeel aanwezig om de afvalstromen te registreren en om te adviseren en 
te helpen bij het sorteren. Om de selectieve inzameling van het afval verder te optimaliseren, sensibiliseren we 
zowel onze eigen medewerkers, het personeel van commerciële partners als de medewerkers van de onder-
houdsfirma’s door: 

• het geven van opleidingen over afvalsortering;
• het organiseren van overlegvergaderingen tussen de verschillende partners;
• het organiseren van afvalworkshops;
• het communiceren van de resultaten van de afvalsortering.
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vuilbakken staan.
Dankzij de verschillende kleuren 
is het ook duidelijk wat in welke 
vuilbak hoort. Ik vind het belangrijk 
om te sorteren zodat afval goed 
kan gerecycleerd worden.”

“Belgen zijn veel 
gedisciplineerder”

Ronald Taculog en Rol Magwili
Filipijnen
“We zijn een aantal dagen op va-
kantie geweest in Antwerpen. 
Mooie stad! Voor een toerist zijn de 

regels met betrekking tot sorteren 
heel duidelijk. Bij ons sorteren de 
luchthavens weinig of niet. Belgen 
zijn veel gedisciplineerder.”

“In België is  
het beleid veel beter”

Iliasse Boliasba
Marokko
“Ik kom mijn broer bezoeken die 
hier in België werkt. Dat de lucht-
haven sorteert, merkte ik natuur-
lijk direct maar de regels waren 
niet helemaal duidelijk. Ik spreek 

niet zoveel talen, versta geen Ne-
derlands of Engels. Sorteren vind 
ik belangrijk en het is jammer dat 
luchthavens in Marokko het niet of 
amper doen. In België is het beleid 
veel beter!”

“Good job, Brussels Airport!”

Vangelis Postel 
Shanghai,
“Ik kom mijn mama bezoeken. En ja, 
je kan moeilijk naast de vuilnisbak-
ken kijken hier. Good Job Brussels 
Airport! Voor mij waren de regels 
duidelijk, maar ik kan me voorstel-
len dat het niet voor iedereen even 
gemakkelijk is. Zeker als je niet vol-
doende talenkennis hebt. Toeristen 
letten er niet steeds op waar welk 
afval in moet. Ik denk dat dit te 
wijten is aan de cultuurverschillen. 
In Istanbul is het bijvoorbeeld heel 
triestig. Er wordt daar helemaal niet 
gesorteerd. Shanghai daarentegen 
is heel proper.”

Annette B
oon

 en docht
er

Dimitri Philippe

Valerie M
erckx

Noëlla Vincent

Ronald Ta
culog  

en Rol Ma
gwili

Iliasse Boliasba

Vangelis Postel 

Met dank aan onze  
21,9 miljoen bezoekers



Milieuprestaties  
in cijfers
 1. Algemene cijfers

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aantal passagiers 16.999.154 17.356.501 18.786.034 18.971.332 19.133.222 21.933.190

Vrachtvervoer (ton) 449.132 476.135 475.124 459.265 429.938 453.954

TU 21.490.474 22.117.851 23.537.274 23.563.982 23.432.602 26.472.730

2. Milieudata

Electriciteit

Aangekochte electriciteit (kWh) 83.799.445 84.513.518 83.070.701 83.117.286  82.479.121  76.763.704 

Electriciteit via zonne-energie (kWh) N/A N/A N/A 1.711.500 1.678.670 2.896.607

Aardgas

Verbruik Totaal ( kWh cbw) 105.363.632 122.385.565 91.515.604 96.799.253 94.321.705 71.744.801 

Verbruik Totaal ( GJ cbw) 342.516 397.855 297.499 314.675 306.621 233.228 

Verbruik Brussels Airport Company 
(GJ cbw)

 153.855  175.749  137.121  140.660  154.444  125.672 

Verbruik Derden (Gj cbw)  188.661  222.106  160.378  174.015  152.177  107.556 

CO2-emissies (ton CO2)

Ten gevolge van stookinstallaties 19.376 22.668 17.081 18.082 17.277 13.295

Afval 

Totaal restafval (ton) 1.864 1.737 1.857 2.001 1.838 2.023

Leidingwaterverbruik (m³)

In Pieren en Terminal 203.717 273.803 252.437 233.401 228.833 231.741

Liter/passagier 12,0 15,8 13,4 12,3 12,0 10,6

Nachtslots 

Totaal aantal door BSC toegekende 
nachtslots ( max 16.000) 

13.112 13.570 14.781 14.793 14.655 15.746

Totaal aantal door BSC toegekende 
nachtslots voor vertrek (max 5.000) 

3.124 2.899 3.397 3.817 4.070 4.396

LEGENDE:
TU: Transport units of transporteenheden : dit is de som van het passagiersaantal en het aantal eenheden 

vracht van 100 kg
GJ cbw : Rekening houdend met de calorische bovenwaarde van het aardgas   
BSC:  Belgium Slot Coordination
N/A: Niet van toepassing
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