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Energie

Lucht

Elektriciteit

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Verbruik  
(kWh)  192.707.797  113.211.447  95.522.925  93.885.656  88.760.621  85.621.841  84.486.835  83.799.445 84.513.518 83.070.701

Verbruik  
(GJ

prim
)  1.734.370  1.018.903  859.706  844.971  798.846  770.597  760.382  754.195  760.622 747.636

Aardgas 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Verbruik 
(KWh

cbw)
 135.249.631  144.129.731  140.944.383  126.060.299  116.102.190  104.282.423  108.596.290  105.363.632  122.385.565  91.515.604 

 Verbruik 
(GJ

cow
)

 
 439.670  468.537  458.182  409.797  377.425  339.001  353.025  342.516  397.855  297.499 

The Brussels 
Airport 
Company
(GJ

cow
)

 129.569  170.688  166.632  163.240  154.200  148.926  142.061  153.855  175.749  137.121 

Derden
(GJ

cow
)  310.101  297.849  291.550  246.557  223.225  190.075  210.964  188.661  222.106  160.378 

CO
2
 (ton)  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gebouw 9 45 43,41 35,17 44,54 43,95 46,00 39,00

Gebouw 10 29,69 16,87 18,63 71,13 48,00 78,00

Gebouw 16 18.527 17.116,88 15.126,99 15.690,65 15.467,03 17.633,00 13.137,00

Gebouw 25 11 10,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gebouw 
112-125-128-
133

486 483,25 379,68 411,72 331,84 457,00 402,00

Gebouw 114 117 66,89 72,25 69,19 85,16 43,00 0,00

Gebouw 160 43 40,14 5,35 15,97 0,00 0,00 0,00

Gebouw 305 29 37,46 31,34 26,61 42,27 28,00 28,00

Gebouw 702 3.786 3.396,05 3.355,36 3.530,46 3.084,04 3.815,00 2.768,00

Gebouw 731 30 28,09 25,67 28,30 27,14 35,00 23,00

Gebouw 129 80,52 40,14 39,92 13,31 35,00 0,00

Gebouw 
17-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gebouw 829 45,17 220,00 218,00

Noodgroepen 61,63 52,87 35,00 111,00

Tijdelijke 
installatie 112,54 273,00 277,00

Totaal 23.074 21.333 19.089 19.938 19.376 22.668 17.081

KPI’s  -  milieuprestatie-indicatoren



Afval  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Restafval 
(ton) 2.603,797 2.450,140 2.038,898 1.975,110 1.760,000 2.030,215 1.850 1.864 1.737 1.857

TU
 19.596.934 21.267.336 22.246.770 23.207.890 23.902.610 25.714.270 25.127.000 21.490.474 20.830.031 23.537.274

Gram per TU 133 115 92 85 74 79 73 87 83 79

Geluid (nachtbewegingen)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Vliegtuig-
bewegingen 19.486  20.743 22.956 24.441  24.616 24.897 17.755 13.090 14.101 14.473

Helikopter
bewegingen 89 141 152 126 145 203 138 143 144 175

Totaal   19.575 20.881 23.108 24.567 24.761 25.100 17.893 13.233 14.245 14.648

Mobiliteit

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aantal 
passagiers 14.446.934 15.195.976 15.622.072 16.179.700 16.707.000 17.877.000 18.572.000 16.999.154 17.356.501 18.786.034

Vrachtver-
voer in ton  515.000  607.136  662.470  702.819  719.561 783.727 661.143 449.132 347.353 475.124

TU 19.596.934 21.267.336 22.246.770 23.207.890 23.902.610 25.714.270 25.127.000 21.490.474 20.830.031 23.537.274

Water

Leidingwater 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Verbruik (m³) 222.659 147.674 179.886 170.714 178.201 133.959 183.176 203.717 273.803 252.437

TU 19.596.934 21.267.336 22.246.770 23.207.890 23.902.610 25.714.270 25.127.000 21.490.474 20.830.031 23.537.274

l/TU 11,4 6,9 8,1 7,4 7,5 5,2 7,3 9,5 13,1 10,7

KPI’s  -  milieuprestatie-indicatoren
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ISO 14001

Sinds 1999 organiseert The Brussels Airport Company haar milieubeheer volgens de 
ISO 14001-norm. Dit is een internationaal erkende norm die aangeeft waaraan een 
goed milieumanagementsysteem moet voldoen. 

In 2000 werd het milieubeleid van The Brussels Airport Company voor het eerst 
officieel gecertificeerd. Gerealiseerde acties worden met regelmaat geëvalueerd en 
er wordt continu gezocht naar verbeteringen. Sindsdien wordt het hele systeem om 
de drie jaar opnieuw onderworpen aan een certificatieaudit en jaarlijks wordt een 
toezichtsaudit georganiseerd. De toezichtsaudit in 2011 verliep zeer goed.

In 2011 werden de voorbereidingen gedaan voor de hercertificatieaudit van 2012. 

 

Milieucertificaat ISO 14001 en energiecertificaat ISO 50001

In februari 2012 werd voor de vierde keer een hercertificatie-audit uitgevoerd 
door een team van externe auditoren. Met succes: het ISO 14001-certificaat 
werd herbevestigd tot 2015. 
In 2012 werd voor de eerste keer ook het energiebeleid van The Brussels Airport 
Company doorgelicht door externe auditoren. Ook deze audit verliep succesvol, 
want The Brussels Airport Company kreeg als eerste luchthaven in de wereld en 
als één van de eerste bedrijven in ons land het ISO 50001-certificaat voor haar 
energiebeheer. Daar komen we verder uitgebreider op terug. 

2012



Brussels Airport verbindt als intermodaal kruispunt, de 
hoofdstad van Europa met de rest van de wereld. In 2011 
maakten 18,9 miljoen passagiers gebruik van de luchthaven 
om te reizen van of naar 164 bestemmingen binnen Europa, 
en 67 bestemmingen op andere continenten. De internationale 
luchthaven is een motor voor onze nationale economie en de 
tweede groeipool voor tewerkstelling in ons land. 

Brussels Airport: een milieubewuste luchthaven
20.000 mensen werken rechtstreeks op Brussels Airport, naast nog eens 40.000  
onrechtstreekse jobs. De toegevoegde waarde van de luchthaven op onze economie 
werd berekend door de Nationale Bank op 3,3 miljard euro per jaar. 

Het beheer van de luchthaven onderschrijft ook een doelgericht en verantwoord 
milieu- en energiebeheerssysteem. Dat beoogt de impact te beperken van de  
acti viteiten die een luchthaven omwille van haar aard heeft en duurzaam om te 
springen met energie. Ook wordt de duurzame integratie van de luchthavenactiviteit 
in de dichtbevolkte regio die ze bedient, nagestreefd. 

Dit beleid wordt in de praktijk gebracht bij het inplannen van nieuwe projecten, het 
aankopen van installaties, het lanceren van nieuwe initiatieven. Milieuzorg groeide 
de voorbije jaren uit tot een prioritair aandachtspunt in de dagelijkse operationele 
werking van Brussels Airport met haar vele activiteiten en partners, en bij het 
informeren van passagiers en werknemers. 

Op milieuvlak werden in 2011 belangrijke stappen gezet. 

Een park van 7.200 zonnepanelen voorziet de luchthaven voor 1 % van haar verbruik 
in eigen energie. In 2012 wordt die capaciteit verdrievoudigd. 

In 2011 werd ook een nieuw afvalbeleid opgesteld en tot uitvoering gebracht. Dat 
geldt ook voor een Water Actie Plan dat vooral de bedoeling heeft het gebruik van 
drinkwater te vervangen door alternatieve bronnen voor toepassingen waar dat 
mogelijk is. 

Door de implementatie van een milieubeheerssysteem wordt structureel aandacht 
besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Brussels Airport gaat hierin verder dan wat 
wettelijk is verplicht en beheerst maximaal haar milieurisico’s.

Ten slotte werden in 2011 alle voorbereidingen getroffen voor de implementatie van 
een energiemanagementsysteem volgens de internationale ISO 50001-norm.  
In februari 2012 werd Brussels Airport de eerste luchthaven ter wereld, en één van  
de eerste bedrijven in België, die het energiecertificaat ISO 50001 behaalde.  

6
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Met deze nieuwe en tal van reeds bestaande maatregelen krijgt het milieu een 
vaste plaats in de beleidsvoering op Brussels Airport. Er wordt steeds gezocht naar 
de meest eco-efficiënte oplossing, die de balans tussen economie en ecologie in 
evenwicht houdt. 

Het is mijn genoegen u hierna een overzicht te brengen van het milieubeleid van 
Brussels Airport, en van de belangrijkste realisaties en uitdagingen waar we vol 
enthousiasme en gedrevenheid aan werken.

Arnaud Feist
CEO The Brussels Airport Company



Milieu- en energiebeleid 

Om aan te geven wat de organisatie in grote lijnen met milieu- en energiezorg wil 
bereiken, voorzien de ISO 14001- en ISO 50001-normen ook de verplichting om een 
milieu- en energiebeleidsverklaring uit te schrijven. Die geeft de intentie aan van het 
management om te voldoen aan wet- en regelgeving voor milieu en energie, om 
de impact van de luchthavenactiviteit op het milieu te beperken en om blijvend te 
streven naar verdere verbetering. Daarnaast worden ook doelstellingen op korte en 
lange termijn bepaald met aanduiding hoe deze waargemaakt zullen worden. 

Met de formulering van het beleid en de doelstellingen is de basis voor het milieu- 
en energiemanagementsysteem gelegd. Zorg voor milieu en energie wordt op 
die manier een integraal onderdeel van elke bedrijfsactiviteit, elk project en elke 
managementbeslissing. 

In de milieu- en energiebeleidsverklaring bevestigt The Brussels Airport Company het 
essentiële belang van het milieu en van energie bij de duurzame ontwikkeling van 
de luchthaven. Zo worden nieuwe projecten reeds in de beginfase op hun milieu- en 
energie-impact geëvalueerd en dient hiermee rekening gehouden te worden bij de 
verdere realisatie ervan.

The Brussels Airport Company is uiteraard niet de enige speler op Brussels Airport. 
In totaal verrichten 260 verschillende bedrijven geheel of gedeeltelijk hun zakelijke 
activiteit op de luchthaven. The Brussels Airport Company streeft - binnen haar 
bevoegdheden - naar een gelijkwaardige milieu- en energiezorg bij elk van hen. 
Dit gebeurt door het verstrekken van informatie, door overleg en sensibilisatie. 
Met de meeste van deze bedrijven heeft de luchthaven een contractuele band: 
een terbeschikkingstelling, een opstalrecht of een andere verbintenis. Precies in 
die overeenkomsten worden ook hun verplichtingen rond milieu- en energiezorg 
contractueel vastgelegd. 

In 2011 is de milieubeleidsverklaring van Brussels Airport uitgebreid met een luik 
rond energie. De specifieke doelstellingen voor energie en CO2 werden concreter 
geformuleerd. Het milieu- en energiebeleid van The Brussels Airport Company steunt 
op de volgende algemene principes.

•	 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 op 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 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 
projectontwikkeling in een vroeg stadium en hiermee vervolgens rekening houden 
bij de besluitvorming. 

Milieu- en energiebeleid 

Milieu- en energiebeleidsverklaring 
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•	 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. 

De beleidsverklaring bundelt ook principes met betrekking tot specifieke 
milieudomeinen, waaronder energie, luchtkwaliteit, afvalbeheer, water- en 
bodembeleid en geluidsbeheersing.  
www.brusselsairport.be/nl/env/env_policy_statement/

Aan alle belangrijke milieu- en energieaspecten die nog verder uitgewerkt kunnen 
worden en waarvan de impact op het leefmilieu verminderd kan worden, kunnen 
concrete doelstellingen gekoppeld worden. Om de vijf jaar maakt The Brussels 
Airport Company een nieuw milieuprogramma op met meetbare doelstellingen. 
Jaarlijks worden voor elk van deze doelstellingen acties uitgewerkt die stap voor stap 
moeten leiden tot het realiseren van de kerndoelstellingen. 

Beschikbare tijd, budget en technische mogelijkheden en beperkingen spelen 
een doorslaggevende rol bij het bepalen van deze concrete acties. In het 
milieuprogramma staat wie verantwoordelijk is, binnen welke timing de actie moet 
bereikt zijn en welke budgetten zijn vrijgehouden. Het energieprogramma bevat een 
gelijkaardige inhoud voor het aspect energie.

In 2011 werd een milieuprogramma geformuleerd met nieuwe en meer 
gekwantificeerde kerndoelstellingen, die tegen 2015 bereikt moeten zijn. Aan elke 
doelstelling worden jaarlijks acties gekoppeld met het oog op de realisatie van elke 
doelstelling binnen de voorziene periode van vijf jaar. In 2011 werd eveneens een 
energieprogramma opgemaakt en werd een langetermijndoelstelling voor energie 
vastgelegd. Deze doelstelling moet bereikt worden tegen 2020. 

Het nieuwe milieu- en energieprogramma en de acties voor 2012 werden op  
8 februari 2012 goedgekeurd door de directie van The Brussels Airport Company. 

Milieu- en energieprogramma 

De follow-up van het milieuprogramma verbeteren 

2012 Actie
De benchmarkstudie van het milieu – aftoetsen van de verschillende 
milieuprestatie-indicatoren met andere luchthavens – gedetailleerder maken  
en afstemmen op de noden van The Brussels Airport Company

Doelstellingen 2015



energie

  De voorbije jaren werd een aanzien lijke 

vermindering van de totale energieconsumptie 

vastgesteld.
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Er wordt heel wat energie verbruikt op Brussels Airport.  
The Brussels Airport Company doet grote inspanningen om dat 
verbruik in kaart te brengen en het aanzienlijk terug te dringen. 
2012 wordt een keerpunt voor het energiebeheer van de 
luchthaven. Doelstelling is een vermindering van 20 % van het 
primaire energieverbruik per vierkante meter tegen 2020.   

Brussels Airport telt vanzelfsprekend heel wat energieverbruikers op haar terreinen. 
Er worden verschillende energiebronnen aangewend, van fossiele brandstoffen zoals 
gas en stookolie over groene elektriciteit tot zonne-energie. 

Het verbruik van die energie situeert zich vooral in de gebouwen, met 
stookinstallaties en koeleenheden als koploper, maar ook verlichting (in de 
gebouwen en op het tarmac) is een belangrijke gebruiker. Het primaire verbruik van 
The Brussels Airport Company bedraagt momenteel meer dan 272 miljoen kWh/jaar, 
vergelijkbaar met dat van 8.500 gezinnen.

Brussels Airport houdt de vinger aan de pols omtrent het energiegebruik en 
stelt ambitieuze doelstellingen om dat verbuik op korte termijn betekenisvol te 
verminderen. 

Twee grote stookcentrales staan samen in voor de verwarming van zowat alle 
gebouwen op de luchthaven. Meer details vind je in het volgende hoofdstuk. 

Slechts zes gebouwen worden momenteel nog verwarmd met individuele stook-
installaties gevoed door gasolie. Dit aandeel bedraagt slechts 3 % van het totale 
energieverbruik voor verwarming van gebouwen.

a. Gasverbruik

Vooral het gebruik van gas wordt onder de loep genomen, aangezien de consumptie 
van vloeibare brandstoffen (gasolie) slechts een beperkt percentage van het totaal 
vertegenwoordigt. 

Om het stookolieverbruik te kunnen vergelijken met het gasverbruik wordt het 
verbruik omgezet van kWh (calorische bovenwaarde of cbw) naar primaire energie 
(calorische onderwaarde of cow). 
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Stookcentrales op Brussels Airport

gebouw 16: 6 ketels met een gezamenlijk thermisch ingangsvermogen  
van 139,2 MW;
gebouw 702: 4 ketels met een gezamenlijk thermisch ingangsvermogen  
van 38,73 MW.

1.1 Energie op Brussels Airport 

1.2 Energieverbruik 

01
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b. Monitoring gasverbruik

De consumptie van gas en stookolie op de hele luchthaven is vergelijkbaar met die 
van duizenden gezinnen. Ze vertegenwoordigt niet alleen een belangrijke kost, maar 
is ook de bron van emissies. Hierop komen we in het volgende hoofdstuk terug. 

Om de evolutie van het verwarmingsverbruik zorgvuldig in kaart te brengen 
gebruikt The Brussels Airport Company een telemetrisch meetnet voor 
verwarmingsverbruik in de gebouwen die aangesloten zijn op de twee centrale 
stookinstallaties.

In totaal worden er 32 afnemers opgevolgd die gebruikmaken van de warmte die 
opgewekt wordt in de twee centrale stookinstallaties. De gebruiksgegevens hiervan 
worden rechtstreeks ingelezen in een databank. 

Samen met het telemetrisch netwerk voor elektriciteit moet deze 
energieboekhouding toelaten een gedetailleerde analyse te maken van het 
energieverbruik van de gebouwen in eigen gebruik.

c. Elektriciteitsverbruik 

Het elektriciteitsverbruik is zowel toe te wijzen aan de consumptie in de gebouwen 
zoals verlichting, koeling en bagagebanden als aan verlichting en bebakening 
op het tarmac en de start- en landingsbanen. Ook de 400 Hz stroomlevering aan 
geparkeerde vliegtuigen draagt hiertoe bij.

 

Het totaal elektriciteitsverbruik in 2011 bedroeg 83.070.701 kWh  
of 747.636.000 MJ. 

De omrekening van verbruik in “kWh” naar “GJ
prim

” gebeurt met de formule   
1 kWh = 3.6 MJ. Bijkomend wordt vermenigvuldigd met de vastgelegde factor 
“2.5” die staat voor het rendement van elektriciteitsproductie. 

Kijk ook in de kaft voor een volledig overzicht.

Het totaal aardgasverbruik bedroeg in 2011 91.515.604 kWh
cbw

  
of 297.499.000 MJ

cow
.

Het totaal gasolieverbruik bedroeg in 2011 178.321 liter of 6.472.726 MJ
cow

.

Kijk ook in de kaft voor een volledig overzicht.
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Op de kaft van dit rapport wordt een overzicht getoond van het gebruik van gas, 
gasolie en elektriciteit in de loop van het voorbije decennium. De evolutie van dit 
verbruik leidt voor elke brandstofsoort tot dezelfde conclusies. 

•	 We noteren een vermindering van de totale energieconsumptie over de voorbije 
jaren.

•	 Het energieverbruik heeft geen directe relatie met het toenemend aantal 
passagiers, maar is in hoofdzaak afhankelijk van

•	de kenmerken en de omvang van de infrastructuur, namelijk de gebouwen en 
installaties; 

•	de klimaatcondities: verwarming tijdens strenge winterdagen en koeling tijdens 
de zomer.

Vanaf 2003 is het primaire energieverbruik met een derde gedaald. Die komt 
vooral op het conto van het sluiten van de verouderde gebouwen uit 1958 en 
de ingebruikname van de nieuwe pier A. De nieuwe gebouwen beschikken 
over verbeterde koeling en isolatie, een betere elektriciteitsregeling van de 
bagagebanden, dubbele beglazing en doeltreffende verlichting. 

 d. Monitoring elektriciteitsverbruik

Net zoals voor gas bestaat er ook een telemetrisch netwerk voor elektriciteit. 
Ook deze gebruiksgegevens worden rechtstreeks ingelezen in een databank 
(energieboekhouding). De combinatie van beide systemen laat toe een meer 
gedetailleerde analyse te maken van het elektriciteitsverbruik. 

Om een globaal energiebeleid te voeren moeten we aardgas en elektriciteit 
met elkaar vergelijken (op dezelfde noemer zetten), vandaar dat we met 
het primaire energieverbruik rekenen. Het primaire energieverbruik drukt 
uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen verbruikt wordt. Voor aardgas 
(en stookolie) is de omrekeningsfactor naar primaire energie gelijk aan 1. 
Voor elektriciteit is die factor 2,5. Bij elektriciteit wordt niet alleen rekening 
gehouden met de energie die verbruikt (deze is secundair), maar ook met de 
energie die verbruikt wordt (verloren gaat) bij de productie en transport.
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Om de energievraag te beperken, worden nieuwe technieken uitgetest. Tegelijkertijd 
wordt voor de klassieke installaties ook nagegaan of verbeteringen mogelijk zijn. Een 
verscherpte permanente monitoring van de belangrijke verbruikscentra laat toe om 
ongewoon verbruik vast te stellen en snel in te grijpen wanneer maatregelen nuttig 
zijn. Ook stelselmatige verbetering van de koel- en verwarmingsinstallaties met 
enkele percenten, leidt voor de totale luchthaven tot belangrijke besparingen. 

Technologische aanpassingen op het vlak van verlichting leiden tot belangrijke 
energiewinst. In de gebouwen worden zo veel mogelijk spaarlampen aangewend, en 
nu wordt ook een nieuwe generatie LED-lampen gebruikt. Ook voor de operationele 
bebakening van het vliegveld wordt LED-technologie een volwaardig alternatief. 
Momenteel worden op dat vlak testen uitgevoerd. Het vervangen van alle bakens 
kan tegen 2020 bijdragen tot de beoogde vermindering van het verbruik. 

In juni 2010 werden diverse nieuwe projecten opgenomen in de nieuwe 
energieplannen die gebaseerd zijn op een VITO–onderzoek uit 2007 naar het 
potentieel aan hernieuwbare energie op de luchthaven.

1.4 Optimaliseren van de energie-efficiëntie

1.5 Introductie van hernieuwbare energiebronnen

2012 wordt een keerpunt voor het energiebeheer van de luchthaven. Onlangs werd 
het engagement van The Brussels Airport Company vastgelegd in een milieu- en 
energiebeleidsverklaring.

De doelstelling van het energiebeleid is een vermindering van 20 % van het primair 
energiegebruik tegen 2020 (uitgedrukt in m² gebouwen).

Wanneer we praten over primaire energie bekijken we het totaalplaatje (elektriciteit, 
gas en diesel) en naast het gebruik wordt ook de productie en het transport van 
energie in beschouwing genomen.

Het terugbrengen van het primair energieverbruik met 20 % vergt een 
tweesporenbeleid: 

- optimaliseren van de energie-efficiëntie (Rationeel energiegebruik - REG);

- introductie van hernieuwbare energiebronnen.

1.3 Terugdringen van het verbruik door de implementatie van ISO 50001
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De ingrijpende investeringen kunnen terugverdiend worden op langere termijn 
indien ze gecombineerd kunnen worden met renovatiewerken aan het tarmac.  
De mogelijkheden voor praktische uitvoering worden nu grondig onderzocht. 

b. Biobrandstof

De studie van VITO (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek) onderzocht de 
omschakeling van stookcentrale 702 naar biobrandstof, maar de conclusie van het 
energieplan was ongunstig wegens de te hoge kostprijs van deze brandstof t.o.v. de 
mogelijke CO2-reductie en de beperkte operationaliteit (de centrale ligt stil in de zomer). 
Voordien werd de stookcentrale reeds overgeschakeld van diesel naar aardgas.

c. Zonnepanelen

Midden 2010 is een haalbaarheidsstudie voor de plaatsing van zonnepanelen op 
de luchthaven uitgevoerd. Er werd onder meer onderzocht of dergelijke panelen 
een invloed hebben op de radar en andere systemen voor luchtverkeersleiding, of 
hinderlijke reflectie veroorzaken van het zonlicht voor onder andere piloten. Een 
testproject op het dak van één van de brandweergebouwen gaf daarover uitsluitsel, 
waardoor de plaatsing van grotere installaties groen licht kon krijgen. 

Dit vergt vooral een vermindering van de vraag naar energie. De enige manier 
om deze duurzaam te beperken, veronderstelt het gebruik van een volwaardig 
energiebeheersysteem. Brussels Airport is de eerste luchthaven ter wereld, 
en één van de allereerste bedrijven in ons land, die sinds 2012 succesvol de 
nieuwe ISO 50001-standaard gebruikt. 

a. BEO-veld

BEO staat voor Boorgatenergieopslag, waarbij een gesloten hydraulisch systeem 
de warmte via een warmtewisselaar in de grond brengt. Een warmtepomp 
onttrekt warmte uit de bodem tijdens de winter die de gebouwen op een hoger 
temperatuursniveau brengt. Aan het eind van het stookseizoen is de bodem 
afgekoeld. Die bodemkoude kan men dan aanwenden tijdens periodes wanneer er 
nood is aan afkoeling van de gebouwen. 

Een dergelijk BEO-veld biedt besparingsmogelijkheden voor o.a. de koeling van de 
nieuwe en oude terminal, pier A, pier B en toekomstige bouwprojecten. 
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d. Warmtekrachtkoppeling

In 2012 wordt de haalbaarheid bestudeerd van de installatie van een 
warmtekrachtkoppelingsysteem. Hiermee zou Brussels Airport een deel van haar 
eigen elektriciteit kunnen produceren, waarbij de vrijgekomen restwarmte dienst 
doet voor verwarming. Hierdoor wordt het energiepotentieel van aardgas efficiënter 
benut.

e. 100 % Groene Stroom

Net zoals vorige jaren kocht The Brussels Airport Company in 2011 enkel groene 
stroom aan voor gebruik op de luchthaven. 

f. Mobiliteit

Voertuigen van The Brussels Airport Company vertegenwoordigen slechts 3 % 
van het totale energieverbruik, maar ook hier worden nieuwe mogelijkheden 
onderzocht. 

In 2011 werd een ruim park van zonnepanelen geplaatst op het dak van een 
vrachtgebouw op Brucargo. 7.220 mono kristallijne panelen leveren een jaarlijkse 
energieopbrengst van om en bij de 1.500 MWh. Dat is vergelijkbaar met het 
elektriciteitsverbruik van ongeveer 450 gezinnen. Deze stroom wordt rechtstreeks 
toegevoegd aan het distributienet van de luchthaven, en is goed voor ongeveer 1 % 
van het jaarlijks verbruik van de luchthaven. 

Tijdens de tweede helft van 2012 wordt een tweede belangrijk zonnepanelenpark 
geplaatst, op de terreinen aan de oostkant van de luchthaven. Bij oplevering 
zullen alle panelen samen reeds 3 % van de totale elektriciteitsproductie van de 
luchthaven voor hun rekening nemen.  
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Overkoepelend doel: het primaire energieverbruik van The Brussels Airport 
Company verminderen met 20 % per m2 in 2020 (basisjaar 2009)

2012 Acties

Energievisie
Verdere implementatie van de energievisie (update van de analyse van 
warmtekrachtkoppeling)

Hernieuwbare energie 
Finalisatie van het zonnepanelenpark aan Gate 25L

Reductie van de energievraag 
Follow up „Good Housekeeping” in bestaande gebouwen (bijv. gedetailleerde 
installatie-analyse) - Bebakening - LED-technologie: analyse, testfase en 
vervanging (1ste fase) 

Bebakening - kalibreren CCR (Constant Current Regulator), efficiëntie-
verbetering bebakening - reductie van de randverlichting aan de taxibaan

Buitenverlichting – herbelichting van de arrival curb

Energie compliance
Compliance audit van de koelinstallaties 

Eénmalige compliance audit op de verwarmingsinstallatie

Energiemonitoring
- Differentiatie van de elektriciteitsmonitoring van de bebakening in stations 

B, C en D 
- Het energiemeetsysteem updaten en de meetnoden van The Brussels Airport 

Company beoordelen
- Een meetsysteem voor warmteverbruik installeren in het satellietkantoor 

Doelstellingen 2015



lucht

 Het testproject Continuous Descent Operations, 

rond landen in doorlopende glijvlucht, toont aan dat 

er aanzienlijk bespaard kan worden op brandstof en 

CO2-uitstoot.

02



The Brussels Airport Company meet driemaandelijks de 
luchtemissies van haar twee belangrijkste stookplaatsen. 
De CO2-emissie wordt bewaakt via een CO2-monitoringplan. 
Bovendien werkt de luchthaven mee aan projecten om de 
CO2-uitstoot door vliegtuigen te reduceren.
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In totaal worden 16 stookinstallaties gebruikt voor de verwarming van de vele 
luchthavengebouwen. 14 van deze installaties hebben een beperkte capaciteit: 
samen zijn ze goed voor ongeveer 3 % van de totale warmtevraag. 

De twee overige stookcentrales verzekeren dus samen bijna de volledige 
verwarming van de luchthaveninfrastructuur. Ze bevinden zich in gebouw 16 
nabij de passagiersterminal, en in gebouw 702 op Brucargo. Door de omvang van 
hun activiteit zijn diverse regels rond luchtemissies van toepassing op deze twee 
stookinstallaties. 

Om die reden wordt driemaandelijks een emissiemeting uitgevoerd op deze twee 
stookplaatsen. Omdat gebouw 702 tijdens de zomer niet gebruikt wordt, wordt hier 
één meting minder uitgevoerd. De emissies van de 14 kleinere installaties moeten 
door de beperkte omvang van de stookinstallatie niet driemaandelijks geanalyseerd 
worden.

De emissiegrenswaarde is de toelaatbare hoeveelheid van een stof die met de 
rookgassen van een stookinstallatie gedurende een bepaalde periode in de lucht 
mag worden uitgestoten. Voor installaties gestookt op aardgas betreft het CO  
en NOX.

2.1 Luchtemissies

De stookinstallaties in gebouwen 16 en 702 worden driemaandelijks 
gecontroleerd op de uitstoot van CO, NOX en PM10 (fijn stof). Daarbij wordt 
vanaf 2012 bijkomend de parameter PM2,5 toegevoegd. 
De gemeten waarden worden zowel getoetst aan de Europese drempelwaarden 
van het Europese emissieregister, als aan de emissiegrenswaarden die 
vastgelegd zijn in Vlarem II. 

Voor de verschillende rookgasmetingen die op Brussels Airport werden 
uitgevoerd in 2011 liggen de gemeten waarden zowel voor CO als voor NOX 
ver beneden de emissiegrenswaarden.

02
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Aangezien beide stookinstallaties een capaciteit hebben van meer dan 20 MW, 
worden ze beschouwd als broeikasgasinstallatie. Daarom neemt The Brussels Airport 
Company deel aan de CO2-emissiehandel. Voor de handelsperiode 2008-2012 is de 
hoeveelheid CO2 die door The Brussels Airport Company uitgestoten mag worden, 
beperkt tot 26.358 ton. De CO2-emissie moet onder dit toegewezen emissieplafond 
blijven en bewaakt worden via een CO2-monitoringplan. 

Een pakket aan energiebesparende maatregelen en enkele zachte winters leidden in 
de periode tot 2007 tot een daling van de CO2-emissies. Door het strenge winterweer 
zowel begin als eind 2010 toont 2010 een sterke toename. 2011 toonde ondanks 
een scherpe winterpiek dan weer een daling omwille van de algemeen zachtere 
winterperiode. Kijk ook in de kaft voor een volledig overzicht.

Om die evolutie juist te interpreteren wordt rekening gehouden met 
zogenaamde graaddagen, een correctie die de uitstoot vergelijkt met de officiële 
referentietemperaturen van het KMI. Meer info: www.aardgas.be.

2.2 Projecten ter reductie van luchtemissies

Hoewel de emissie door vliegtuigmotoren niet onder de bevoegdheid of 
verantwoordelijkheid valt van The Brussels Airport Company, werkt de luchthaven 
voluit mee aan projecten die op korte of langere termijn kunnen bijdragen tot een 
vermindering van de CO2-uitstoot door vliegtuigen. 

a. Continuous Descent Operations (CDO)

In 2011 werd op Brussels Airport een uitgebreid testproject gevoerd rond Continuous 
Descent Operations, een gestroomlijnde naderingsprocedure naar de luchthaven 
die landende vliegtuigen toelaat minder brandstof te gebruiken, waardoor ook de 
uitstoot van CO2 sterk terugvalt. 

Belgocontrol, Brussels Airlines en The Brussels Airport Company verrichten deze 
testen met steun van de EU in het kader van het internationale AIRE-programma 
en SESAR (Single European Sky ATM Research). Het luchtruim boven België wordt 
algemeen beschouwd als één van de meest complexe en drukste van Europa. 

In 2011 werd het emissieplafond voor de handelsperiode 2013-2020 voorbereid. 
Als The Brussels Airport Company boven dit plafond gaat, moeten extra 
emissierechten aangekocht worden. 



Milieurapport - The Brussels Airport Company - Werkingsjaar 2011

HOOFDSTUK 2: lucht

21

Figuur CDO-landing: brandstofbesparing en verminderde koolstofuitstoot

Een vliegtuig kan trapsgewijs landen of via een glijdende beweging. Door te landen 
met een glijdende beweging wordt heel wat CO2-uitstoot vermeden en wordt minder 
geluid geproduceerd. Een voorbeeld:
•	 een Airbus 320 bespaart 50 kg brandstof door te landen met CDO. Dit is 160 kg CO2 

die wordt vermeden, of de hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten bij een autorit 
van 1.000 km. Bij de landing wordt ook 2 dB(A) geluid minder veroorzaakt.

•	 voor een Airbus 330 wordt zelfs 100 kg brandstof bespaard, of 315 kg CO2 
vermeden. Dit komt overeen met de uitstoot van CO2 van een autorit van  
2.000 km. In dit geval wordt er 3 dB(A) geluid minder geproduceerd.

Om redenen van verkeersleiding moeten vliegtuigen in ons drukke luchtruim 
doorgaans trapsgewijs landen in plaats van in één glijdende beweging. Aan de hand 
van meer dan 3.000 testvluchten werd grondig gemeten wat de eventuele voordelen 
kunnen zijn van landingen die wel in doorlopende glijvlucht de landingsbaan kunnen 
naderen. 
De resultaten van deze uitgebreide test tonen een opmerkelijke brandstofbesparing 
en een vermindering van de koolstofuitstoot. Ook het waarneembaar geluidsniveau 
vanaf de grond lag meetbaar lager. 

Deze groene landingstechniek wordt ook nu nog steeds verdergezet door de 
maatschappijen die de test uitvoerden, en ze wordt geofficialiseerd zodat ook andere 
luchtvaartmaatschappijen ze in de toekomst kunnen benutten. Samen zorgen ze op 
die manier permanent voor een aanzienlijke vermindering van koolstofuitstoot. 

CDA (Continuous Descent Approach) 
‘glijdende’ nadering

klassieke nadering

landingsbaan
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b. Collaborative Decision Making (CDM)

Ook de invoering van CDM (Collaborative Decision Making) had een blijvende 
reductie van emissies (CO2 en geluid) tot gevolg. Brussels Airport werd in juli 2010 als 
tweede luchthaven in Europa gecertificeerd als CDM-luchthaven.

Strikte procedures voor operationele samenwerking tussen verschillende partijen 
die betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van een vlucht, leiden tot 
kortere taxitijden en een lager brandstofverbruik, met een daling van de emissies 
en van het grondgeluid tot gevolg. Sinds 2007 daalde de gemiddelde duur van een 
uitgaande grondbeweging (taxi-out) met meer dan drie minuten. CDM betekent op 
Brussels Airport een reductie van 18.000 ton CO2 per jaar.

c. Airport Carbon Accreditation (ACA)

Brussels Airport neemt deel aan het Airport Carbon Accreditation Scheme dat 
opgezet werd door ACI Europe. Het programma moedigt luchthavens aan om op een 
eenduidige en onafhankelijke manier hun CO2-emissies te bepalen en initiatieven 
tot reductie te bevorderen. In oktober 2010 behaalde The Brussels Airport Company 
niveau 2 van ACA: er werd een CO2-reductieplan opgesteld en ondertekend. In 2011 
werd het niveau 2 opnieuw behaald. In 2012 zal The Brussels Airport Company zich 
voorbereiden op een ACA certificering voor level 3.

2.3 Luchtimmissies

Niet alleen de invloed van de eigen activiteiten op luchtkwaliteit wordt zorgvuldig 
gemeten. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) meet, in twee meetstations, 
voortdurend de kwaliteit van de omgevingslucht op en in de nabijheid van de 
luchthaven. Op die manier wordt ook de invloed van externe factoren zoals het 
wegverkeer en industrie buiten de luchthaven op onze luchtkwaliteit gemeten. 
Het jaarverslag m.b.t. de luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest, waarin de 
meetresultaten van de twee meetposten t.h.v. Brussels Airport zijn opgenomen,  
is terug te vinden via volgende link: 
www.vmm.be/pub/jaarverslag-luchtkwaliteit-in-het-vlaamse-gewest-2010
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Overkoepelend doel: het primaire energieverbruik van The Brussels Airport 
Company verminderen met 20 % per m2 in 2020 (basisjaar 2009)

2012 Acties

Actie 1
Een nieuw mobiliteitsbeleid ontwikkelen voor de werknemers van  
The Brussels Airport Company

Actie 2
De emissie-inventaris actualiseren en de Airport Carbon Accreditation  
level 3 behalen

Doelstellingen 2015



03afval

    Bedrijven die actief zijn op 

de luchthaven worden aangemoedigd om mee 

te werken aan het afvalbeleid van The Brussels  

Airport Company.



Jaar na jaar verbetert The Brussels Airport Company haar 
selectieve inzameling van afval om zo haar impact op het 
milieu te reduceren. The Brussels Airport Company werkt 
samen met gespecialiseerde bedrijven om de ophaling te 
verzekeren van haar eigen afval en dat van de commerciële 
partners op de luchthaven. Enkele commerciële partners in de 
terminalgebouwen en vrachtmaatschappijen organiseren zelf 
hun afvalbeheer. Handling agents, de cateringmaatschappijen 
en de luchthavengebruikers met activiteiten buiten de 
terminalgebouwen zijn zelf verantwoordelijk voor de ophaling 
van hun afval. De resultaten van hun afvalbeleid zijn niet 
opgenomen in de cijfers hierna. 

The Brussels Airport Company spoort alle maatschappijen die actief zijn op de luchthaven 
aan om haar afvalbeleid te volgen. The Brussels Airport Company legt hen afvalrichtlijnen 
op, informeert hen over de mogelijkheden rond afvalsortering en organiseert 
sensibilisatiecampagnes.

In haar afvalbeheer maakt Brussels Airport onderscheid tussen gevaarlijke afvalstoffen, 
niet-gevaarlijk afval en dierlijk afval. 
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Deze fracties zijn:
• afvalolie, aerosols, e.a. van onderhoudswerken aan voertuigen en installaties; 
• absorptiematerialen van brandweerinterventies;
• bevuilde grond uit bodemsaneringswerken;
• diverse afvalstoffen uit afbraakwerken.

Deze fracties bestaan vooral uit afvalolie, elektronisch afval, kwikdamplampen, 
detergenten, oliefilters, verpakkingen van gevaarlijke producten, spuitbussen, enz.

3.1 Gevaarlijke afvalstoffen 

In totaal werd in 2011 circa 41 ton gevaarlijk afval verzameld en opgehaald.

03
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Dierlijk afval is afkomstig van:
• door douane in beslag genomen voedsel uit bagage; 
• door de bagagehandlers aangetroffen voedsel in bagage;
• vogels en konijnen van de Bird Control Unit van de luchthaven.

Het dierlijk afval wordt ingezameld volgens een strikte procedure om geuren 
en besmetting te voorkomen. Het wordt verzameld in hermetisch afgesloten 
recipiënten die worden bewaard in koelcontainers tot ze opgehaald worden.

Het is erg moeilijk om de sorteerverplichting op te leggen aan passagiers. Daarom 
zullen in 2012 sensibilisatiecampagnes worden uitgewerkt samen met OVAM en Fost 
Plus. Bedrijven die actief zijn op de luchthaven zullen contractueel onderworpen 
worden aan het afvalbeleid van The Brussels Airport Company. Dat voorziet dat de 
diverse afvalfracties gewogen worden en dat kosten voor de verwerking van het 
afval kunnen worden doorgerekend. 

3.3 Dierlijk afval 

3.4 Afvalinzameling

In 2011 werd 2.077 kg dierlijk afval verzameld en opgehaald voor  
verwerking door de luchthaven zelf, en nog eens 5.983 kg afkomstig  
van de afhandelingsbedrijven en douane. 

Deze fracties zijn:
• restafval, papier en karton uit kantoren; 
• keukenafval en glas van commerciële partners in de terminalgebouwen;
• diverse soorten afval afkomstig van passagiers.

Gezien het groot aantal passagiers en luchthavenmedewerkers vergelijkbaar  
is met een kleine stad, betreft de restfractie van niet-gevaarlijk afval veruit de 
belangrijkste stroom.

3.2 Niet-gevaarlijke afvalstoffen 

In totaal werd in 2011 circa 1.857 ton of 79 gram per TU (1 TU = ofwel 1 
passagier, ofwel 100 kg vracht) niet-gevaarlijk afval verzameld en opgehaald

Kijk ook in de kaft voor een volledig overzicht.
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Deze nieuwe werkwijze stimuleert de luchthavenpartners tot het sorteren van afval: 
ze hebben financieel voordeel bij een slim afvalbeleid. Ze maakt deel uit van de 
afvalbeleidsverklaring die door The Brussels Airport Company is onderschreven. 

Via een Europese aanbesteding wordt in 2012 een nieuw contract met een 
afvalophaler onderschreven. Ook in deze overeenkomst met de afvalophaler worden 
de principes uit de afvalbeleidsverklaring in de praktijk gebracht. 

Volgende acties zullen worden onderzocht:
• het afval dat aangeleverd wordt in de containerparken zal gewogen worden;
• de selectieve inzameling van het aangeleverde afval in de containerparken wordt 

strenger gecontroleerd;
• het ophalen van het afval gebeurt met een elektrische vrachtwagen;
• een snellere en meer gedetailleerde rapportering verzekert een meer wendbare 

opvolging. 

Selectieve inzameling van afval gebeurt in de terminalgebouwen, op het tarmac,  
in de cargozone en in de burelen van het personeel. 

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, 
brandweergebouwen en technische diensten. 

The Brussels Airport Company stelt zich tot doel om de hoeveelheid restafval te 
beperken tot minder dan 70 % van het niet-gevaarlijk afval. In 2011 werd deze 
doelstelling bereikt. 
Op de inzamelpunten is er opgeleid personeel aanwezig om de afvalstroom te 
registreren en om te adviseren en te helpen bij de sortering. 

Om de recyclage van het afval te optimaliseren, sensibiliseert The Brussels 
Airport Company haar personeel, de commerciële partners en het personeel 
van de onderhoudsfirma’s door:

•  opleidingen te geven over de afvalsortering;
•  overlegvergaderingen te organiseren tussen de verschillende partners;
•  afvalworkshops te organiseren op de luchthaven;
•  resultaten van de afvalsortering te communiceren;
•  bezoeken aan het containerpark te organiseren voor het personeel om zo 

de afvalkringloop te verduidelijken.
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De voorbije jaren is het pilootproject van Integraal Afvalbeheer (IAB) getest in het 
containerpark P19 en het containerpark in Pier A. Dit project hield in dat telkens 
gedurende één maand personeel van de afvalophaler de verantwoordelijkheid 
had over het containerpark. Alle aangeleverde containers werden gewogen en 
geregistreerd samen met de contactgegevens van elke gebruiker zodat de kosten 
per afvalproducent duidelijk werden en de mogelijke besparingen bepaald konden 
worden. Op het einde van het project maakte de afvalophaler een gedetailleerd 
rapport op van de sterke en zwakke punten van deze locatie. 

Dit project heeft zijn vruchten afgeworpen. Het heeft ervoor gezorgd dat het 
mogelijk is om de leverancier/gebruiker en de afgeleverde afvalsoort te registreren, 
de kosten voor personeel te drukken door aanpassing van de openingsuren en een 
strikter toezicht te houden op het containerpark. Daarnaast heeft het project ook 
geresulteerd in een betere afvalsortering, een verbetering van de laadgewichten van 
containers en ligt het containerpark er netter bij.

3.5 Integraal Afvalbeheer 
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30 % van het niet-gevaarlijk afval wordt gerecycleerd

2012 Acties

Actie 1
Selectie van een partner voor afvalmanagement

Actie 2
Verbetering van de selectieve ophaling van afval bij passagiers, met 
medewerking van FostPlus en OVAM 

Actie 3
Verbetering van de selectieve inzameling van het afval afkomstig van 
commerciële partners door de invoering van een Integraal Afvalbeheer:
− identificatie, weging en rapportering van de aangeleverde afvalstoffen  

bij de containerparken
− betalen van de afvalverwerking door de contractanten, waardoor ze 

aangemoedigd worden tot een zorgvuldig afvalbeleid en een doorgedreven 
selectieve inzameling

Doelstellingen 2015



geluid

 Door op bepaalde momenten - bijvoorbeeld  

’s nachts - het toegelaten geluidsquotum per 

beweging te beperken, worden luidruchtige  

toestellen geweerd.
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In tegenstelling tot de andere onderwerpen rond milieu die een 
impact hebben op de duurzame integratie van de luchthaven 
en haar omgeving en op de kwaliteit van het leefmilieu, heeft 
geluid een onmiddellijk en voorbijgaand karakter. Door dit 
onmiddellijk en makkelijk waarneembaar karakter is geluid 
van alle milieu-aspecten het belangrijkste aandachtspunt voor 
de omwonenden van een luchthaven. De vliegroutes worden 
echter door de overheid vastgelegd bij wet. Deze materie valt 
volledig buiten de verantwoordelijkheid van de luchthaven zelf. 

Hoewel The Brussels Airport Company zelf niet bijdraagt tot 
het luchtgeluid, brengt de luchthaven zowel grondgeluid als 
luchtgeluid zorgvuldig in kaart, om zo een transparant beeld 
weer te geven naar alle betrokkenen. 

Brussels Airport bevindt zich ten noordoosten van Brussel. Het luchthaventerrein 
van 1.245 ha bevindt zich op het grondgebied van drie gemeenten: Machelen, 
Steenokkerzeel en Zaventem.

Brussels Airport heeft met drie volwaardig uitgeruste start- en landingsbanen een 
uitstekende luchthaveninfrastructuur. Omdat een baan in beide richtingen gebruikt 
kan worden, kan in theorie zowel opgestegen als geland worden op zes verschillende 
manieren. De banen 07L/25R en 07R/25L zijn ongeveer evenwijdig aan elkaar, en 
kunnen dus tegelijk gebruikt worden. 

Landen en opstijgen gebeurt bij voorkeur tegen de wind, bij sterke wind is dat 
zelfs de enige mogelijkheid. Vermits de wind in onze regio overwegend vanuit het 
zuidwesten waait, stijgen de vliegtuigen doorgaans op in westelijke richting en 
landen ze vanuit het oosten.

Het preferentieel baangebruik wordt door de bevoegde federale staatssecretaris 
voor Mobiliteit opgelegd. Daarop komen we verder terug. 

4.1. Configuratie van de luchthaven 

04
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Gedetailleerde statistieken aangaande het vliegverkeer van en naar Brussels Airport 
worden jaarlijks gepubliceerd in Brutrends:

www.brusselsairport.be/nl/corporate/statistics

Door de gebeurtenissen van 11 september 2001 en het faillissement van Sabena is 
in 2001 een abrupt eind gekomen aan de sterke groei van het aantal bewegingen 
op de luchthaven. Het aantal passagiers en vluchten viel bijna meteen met een 
derde terug. Sinds 2002 groeit het aantal passagiers wel, maar dankzij een betere 
gemiddelde bezettingsgraad en het gebruik van gemiddeld grotere toestellen neemt 
het aantal vluchten jaarlijks amper toe. Het aantal vluchten toonde een daling met 
10 % in het jaar 2009 ten opzichte van het jaar 2008, hoofdzakelijk door de impact 
van de wereldwijde financiële en economische crisis. In 2010 zette deze daling zich 
nog verder met ongeveer 2,5 %, voornamelijk door de impact van de aswolk na de 
uitbarsting van de IJslandse vulkaan in april 2010. Na de continue daling van het 
jaarlijks aantal vliegbewegingen op Brussels Airport van 2007 tot 2010, steeg het 
aantal vliegbewegingen in 2011 tot 233.758 bewegingen. Dit betekent een toename 
van het aantal bewegingen met ongeveer 3,6 % ten opzichte van het jaar 2010.

Totaal aantal bewegingen tijdens de dag- en nachtperiode samen (dag 06u-23u; 
nacht 23u-06u) 

4.2 Evolutie van het vliegverkeer
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Ook het aantal nachtvluchten kende een sterke terugval in 2001, toch groeide het 
aantal in de daaropvolgende jaren opnieuw aan. Sinds 2005 worden er maatregelen 
genomen om het aantal nachtbewegingen te beperken. 

Totaal aantal nachtbewegingen (23u-06u) 

Sinds 2007 verminderde het aantal nachtbewegingen gevoelig, door onder meer  
het vertrek van DHL en de strengere maatregelen ingevoerd op 1 april 2009  
(‘Plan Schouppe’) ter bestrijding van de geluidshinder op en rond Brussels Airport 
(zie punt 4.8 ‘Maatregelen tegen geluidshinder’ verder in dit hoofdstuk). In 2010 
steeg het aantal nachtbewegingen met ongeveer 8 % ten opzichte van het jaar 
2009 tot 14.249. Deze stijging is volledig toe te schrijven aan de toename van het 
aantal landingen met 11 %. Het aantal vertrekken daarentegen daalde licht. Ook 
in 2011 steeg het aantal nachtbewegingen licht verder tot 14.648, een toename 
met ongeveer 3 % ten opzichte van het jaar 2010. Hierbij steeg zowel het aantal 
landingen (10.820 in 2011, toename met 1,5 % ten opzichte van 2010) als het  
aantal vertrekken (3.828 in 2011, toename met 6,6 % ten opzichte van 2010).  
Kijk ook in de kaft voor een volledig overzicht.

De milieuvergunning van The Brussels Airport Company laat maximaal 16.000 
nachtslots toe waarvan 5.000 voor vertrek. Het aantal werkelijk toegekende 
nachtslots beantwoordde ook in 2011 aan deze beperkingen. 
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Preferentieel baangebruik

Het preferentiële baangebruik geeft in functie van het tijdstip van de vlucht, en 
eventueel de bestemming en het gewicht (maximaal take-off weight) van elk toestel 
aan welke baan bij voorkeur gebruikt wordt. Een overzicht met de nodige toelichting 
bevindt zich in het geluidscontourenrapport.  
www.brusselsairport.be/nl/env/noise_contours

Indien de preferentiële baanconfiguratie niet toegepast kan worden (bijvoorbeeld 
omwille van meteorologische omstandigheden, werken aan één van de banen, 
enz.) dan zal door de bevoegde luchtverkeersleiding - Belgocontrol - de meest 
geschikte alternatieve configuratie gekozen worden - rekening houdend met de 
weersomstandigheden, de uitrusting van de banen, de verkeersdichtheid enz. 
Hiervoor zijn er aan het schema met het preferentiële baangebruik windlimieten 
gekoppeld, uitgedrukt als een maximale zijwind en maximale staartwind, waarbij 
een bepaalde baan gebruikt mag worden.

Evolutie van het baangebruik

Naast de cijfers over het vliegverkeer, is ook het baangebruik een relevante 
parameter voor het bepalen van de geluidscontouren. 

Tabellen over baangebruik voor vertrekkende en aankomende vluchten tijdens de 
voorbije jaren zijn weergegeven in het geluidscontourenrapport: 
www.brusselsairport.be/nl/env/noise_contours

Ook de verdeling van het aantal vertrekken en landingen per baan zijn daar 
schematisch weergegeven, uitgesplitst over dag en nacht:  
www.brusselsairport.be/nl/env/noise_contours

4.3 Baangebruik
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Geluid bestaat uit trillingen die zich als een golf voortbewegen in een medium, 
bijvoorbeeld lucht, metaal of beton. Deze trillingen worden veroorzaakt door een 
geluidsbron en worden waargenomen door ons gehoor. Afhankelijk van de grootte 
van die trilling wordt het geluid sterker. Om geluidsbronnen te beschrijven, worden 
parameters gedefinieerd als maximale waarden, gemiddelden over 1 seconde, over 1 
uur, over 24 uur, etc. en bijna allemaal worden ze uitgedrukt in decibel.

Relevante parameters

De manier waarop we geluid waarnemen, wordt uitgedrukt door verschillende 
parameters.  

Het geluidscontourenrapport  
(www.brusselsairport.be/nl/env/noise_contours)  
biedt precieze toelichting rond deze parameters, zijnde: 

•	 geluidsfrequentie (toonhoogte), uitgedrukt in Hertz (Hz of kHz);

•	 amplitude (drukschommelingen ten opzichte van de luchtdruk), uitgedrukt in 
Pascal (µPa of Pa);

•	 gemiddeld geluidsvolume over tijd, uitgedrukt in decibel (dB);

•	 energetisch gemiddelde van de geluidsdruk, uitgedrukt in equivalent 
geluidsdrukniveau (L

Aeq,T
). 

Brussels Airport verzamelt en verspreidt informatie rond:

•	 L
day

: het equivalente geluidsdrukniveau voor de dagperiode, gedefinieerd als de 
periode tussen 07u en 19u;

•	 L
evening

: het equivalente geluidsdrukniveau voor de avondperiode, gedefinieerd als 
de periode tussen 19u en 23u;

•	 L
night

: het equivalente geluidsdrukniveau voor de nachtperiode, gedefinieerd als de 
periode tussen 23u en 07u.

4.4 Basisbegrippen geluid
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De geluidsproductie van een vliegtuig wordt vooral bepaald door de grootte van 
het vliegtuig en het motortype. In het algemeen geldt: hoe groter het vliegtuig, 
hoe meer geluid. En ook: hoe zwaarder het toestel geladen is met passagiers, 
vracht en brandstof, hoe meer geluid. Door de snelle evolutie van technologische 
verbeteringen geldt daarentegen: hoe nieuwer het vliegtuig, hoe minder geluid. 
Daardoor komt het dat een groot nieuw toestel vaak minder geluid veroorzaakt 
dan een kleiner toestel van een vorige generatie. 
Ook weersomstandigheden bepalen de impact van de geluidshinder. Over het 
algemeen geldt dat de veroorzaakte geluidshinder toeneemt naarmate de 
temperatuur stijgt. Warme lucht is immers ijler en biedt minder ‘draagkracht’ 
waardoor een vliegtuig er langer over zal doen om naar de gewenste hoogte  
te klimmen.

a. Indeling van vliegtuigen

Om de geluidsimpact van vliegtuigen te verminderen, wordt sinds enkele 
jaren een geluidscertificaat toegekend aan vliegtuigen. Dit certificaat geeft 
de geluidsprestaties weer van het toestel onder standaardcondities. De ICAO 
(International Civil Aviation Organization) is het orgaan dat de geluidscertificaten 
beheert. Het certificaat wordt gebruikt om vliegtuigen in groepen in te delen.

De klassering houdt rekening met o.a. de ouderdom van het toesteltype en het 
maximale gewicht bij vertrek.

4.5 Geluidsimpact van vliegtuigen

• Hoofdstuk 2-toestellen zijn relatief oude toestellen waarvan de motoren niet 
meer voldoen aan de nieuwste technologische standaarden op het vlak van 
geluidsbeheersing. Om die reden worden ze sinds 2001 niet meer toegelaten 
in het Europese luchtruim.

• Hoofdstuk 3-toestellen zijn de huidige state-of-the-art toestellen met relatief 
moderne motoren. Omdat de groep een brede waaier omvat, is er binnen 
de groep nog een onderscheid gemaakt tussen de toestellen die maar net 
voldoen aan de eisen, de zgn. ‘Marginaal conforme’ hoofdstuk 3-toestellen 
en de toestellen die ruim voldoen aan de eisen. Marginaal Conforme 
vliegtuigen worden op Brussels Airport niet toegelaten gedurende de 
nachtperiode.

• Hoofdstuk 4-toestellen is de meest recente groep vliegtuigen. Deze groep 
bestaat pas sinds januari 2006. Zij bevat toestellen die pas sindsdien 
ontwikkeld zijn, of toestellen die door een hercertificatieprocedure kunnen 
aantonen dat ze de eisen van Hoofdstuk 3 behalen met een reserve van 
meer dan 10 dB(A).
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b. De quota-indeling

Elke beweging, landing of vertrek, met een bepaald toestel krijgt op basis van het 
geluidscertificaat een geluidsquotum toegekend. Hoe hoger het geluidsquotum,  
hoe meer geluid van die vlucht kan worden verwacht.

Door het invoeren van het geluidsquotum per beweging krijgt men een fijnere en 
meer gedetailleerde indeling van de vliegtuigen in vergelijking met het beperkt 
aantal klassen in de internationaal geldende chapter-indeling.

Door op bepaalde momenten (vb. tijdens de nacht) het toegelaten geluidsquotum 
per beweging te beperken, worden luidruchtige toestellen geweerd om op dat  
moment te vliegen, terwijl relatief stillere toestellen wel toegelaten zijn. 

Om doelstellingen te bepalen en verbeteracties te realiseren 
is een grondige kennis noodzakelijk van de werkelijke 
geluidsgegevens. Deze gegevens worden door  
The Brussels Airport Company in kaart gebracht aan de 
hand van een geluidsmeetnet (Noise Monitoring System of 
NMS). Sinds 1990 werd dit geluidsmeetnet rondom Brussels 
Airport uitgebouwd. Het bestaat uit 21 geluidsmeetposten 
en wordt beheerd door The Brussels Airport Company. 
Deze geluidsmeetposten registreren permanent het 
vliegtuiggeluid zoals het op de grond kan worden 
waargenomen  
(www.brusselsairport.be/nl/env/noise_contours).

De geluidsmeters zijn verbonden met een centrale computer 
die de geluidsgegevens van de verschillende meetposten 
ontvangt en verwerkt. Diezelfde computer ontvangt en 
verwerkt ook de vluchtgegevens die worden geregistreerd 
door het verkeersleidingscentrum van Belgocontrol (CANAC) 
op de luchthaven. De vluchtgegevens bevatten informatie 
over het type vliegtuig en de route die elk vliegtuig volgt.

4.6 Het geluidsmeetnet

Geluidsquota per seizoen= maximum globale geluidshoeveelheid die is 
toegelaten per IATA-seizoen gedurende de nacht voor opstijgingen van 
civiele subsonische straalvliegtuigen; deze hoeveelheid is de som van de 
geluidshoeveelheden voor elk van die opstijgingen afzonderlijk.
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a. Inplanting van de meettoestellen

De inplanting van de meetpunten is bepaald in functie van de normale vliegroutes. 
De meetposten op grote afstand van de luchthaven hebben als functie het geluid van 
overvliegend verkeer te meten. Dichtbijgelegen meetposten registreren niet alleen 
het geluid van overvliegende vliegtuigen maar ook het geluid van vliegtuigen aan  
de grond. 

Een overzicht van het meetnetwerk vindt u op 
www.brusselsairport.be/nl/env/noise_contours 

b. Geluidsmetingen 2011

Op Brussels Airport zijn er verschillende geluidsmeetposten voorzien die toelaten 
permanent het geluid van vliegtuigactiviteiten op bepaalde plaatsen in kaart te 
brengen. Ook geluiden die niet worden veroorzaakt door het vliegverkeer worden  
op die manier waargenomen.

Meer details hierover en de precieze meetresultaten vindt u op de website van  
Brussels Airport: 
www.brusselsairport.be/nl/env/noisemonitoring

Het geluidsmeetnet heeft verschillende functies. 
• Een koppeling van geluidsgegevens en vluchtgegevens laat toe om te 

controleren of individuele vliegtuigen geen overmatig geluid produceren en 
of ze niet afwijken van de normale vluchtroutes. Deze controlefunctie maakt 
het ook mogelijk om eventuele klachten van omwonenden na te trekken. De 
mogelijkheid om op die manier controle uit te oefenen heeft geleid tot een 
bijgestuurd vlieggedrag van de luchtvaartmaatschappijen (uitgevoerd door 
het Directoraat Generaal van de Luchtvaart (DGLV)).

• De systematische geluidsregistratie laat toe om de evolutie van het 
vliegtuiggeluid op de voet te volgen. Deze meetfunctie van het meetnet 
leidt tot een hele reeks inzichten die onder meer de basis vormen voor het 
vaststellen van de geluidscontouren.

• Op basis van de alsmaar groeiende databank van geluidsgegevens kunnen 
een hele reeks analyses worden uitgevoerd. Zo bijvoorbeeld kan het 
vlieggedrag van individuele vluchten worden bestudeerd, kan worden 
onderzocht welke gebieden het meest overvlogen worden en kunnen ook 
simulaties worden gemaakt om na te gaan wat de gevolgen zouden zijn van 
specifieke wijzigingen in de vluchtroutes.
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De merkbare vermindering van het geluid kan toegeschreven worden aan 
verscheidene factoren: 
• regelgeving die verouderde vliegtuigen verbant, waaronder de Boeing 727 

die voorheen een flink deel uitmaakte van de vloot van DHL;

• de invoering van het spreidingsplan;

• een algemene verbetering van de geluidskwaliteit door permanente 
vlootvernieuwing en de onderliggende technologische verbetering van de 
geluidsprestaties van nieuwere vliegtuigen en hun motoren. 

Deze contouren worden berekend door het Laboratorium voor Akoestiek en 
Thermische Fysica van de K.U.Leuven en worden op hun juistheid getoetst aan 
geluidsmetingen op een aantal locaties rond de luchthaven.

a. Wat zijn geluidscontouren?

Om de geluidsbelasting  – niet alleen voor elk van deze meetpunten  – maar voor 
elke locatie op en rond de luchthaven in kaart te kunnen brengen, worden sinds 
1996 jaarlijks ‘geluidscontouren’ opgesteld. Geluidscontouren zijn lijnen die punten 
met eenzelfde gemiddelde geluidsbelasting met elkaar verbinden. Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen dag- en nachtcontouren.

De geluidscontouren op zich worden niet gemeten: ze worden berekend aan de hand 
van simulaties die gebaseerd zijn op een internationaal erkend rekenkundig model 
(het “Integrated Noise Model”). Deze berekeningen baseren zich onder andere 
op de vliegroutes, de vliegtuigtypes en hun geluidskenmerken, de afstand die de 
vliegtuigen nodig hebben om een bepaalde hoogte te bereiken en andere variabele 
gegevens.

Dat de berekende geluidscontouren een goede weergave zijn van de realiteit, blijkt uit 
het feit dat de reële gegevens van de geluidsmetingen goed overeenkomen met de 
gegevens die worden verkregen uit het model en dit met een foutmarge van ± 2 dB(A). 
Deze marge wordt bepaald door lokale topologische omstandigheden (obstakels, 
muren die het geluid weerkaatsen, etc.) en door de weersomstandigheden binnen de 
beschouwde meetperiode.

Publicatie van deze geluidscontouren is verplicht door de Vlaamse milieuwetgeving. 
Ze worden weergegeven in het geluidscontourenrapport  
www.brusselsairport.be/nl/env/noise_contours

4.7 Geluidscontouren
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b. Evolutie van de geluidscontouren

Een vergelijking van de oppervlakte binnen de geluidscontouren toont de evolutie 
van het geproduceerde vliegtuiggeluid op en rond een luchthaven doorheen de 
jaren. 
In de periode 1999 tot 2003 nam de totale oppervlakte binnen de geluidscontouren 
voor Brussels Airport jaar na jaar sterk af, zowel voor de dag- als de nachtperiode. 
Voor de nacht toont deze evolutie een halvering van de oppervlakte. 
De inkrimping van de geluidzones is in grote mate te danken aan het gebruik van 
minder lawaaierige vliegtuigen waarbij voor de nacht vooral het verdwijnen van de 
Boeing 727 een zeer groot effect heeft gehad. 
Voor de jaren 2003 tot en met 2007 bleef de omvang van de geluidscontouren vrij 
stabiel. 
In 2008 was er opnieuw een algemene afname. 

Vanaf 2011 wordt een nieuwe, nog meer verfijnde berekeningsmethode 
gebruikt. Deze nieuwe standaard laat toe om de prestaties van Brussels Airport 
te vergelijken met die van andere luchthavens. De contouren van 2006 tot 
en met 2010 werden eveneens herberekend aan de hand van deze nieuwe 
methode zodat het mogelijk blijft om 2011 te vergelijken met 2010.  
De voormalige meetmethode heette INM6 (Integrated Noise Model), de nieuwe 
heet INM7. 

We zien dat de contouren voor 2011 zo goed als identiek zijn aan die van 2010, 
ondanks een passagiersgroei van ongeveer 10 %.
Dat wordt verklaard door het gebruik van relatief grotere, stillere vliegtuigen 
en een betere bezettingsgraad van de passagiersvluchten. 

Een gedetailleerde rapportering over de geluidscontouren van 2011 is terug te    
vinden op de website van Brussels Airport:  
www.brusselsairport.be/nl/env/noise_contours

Op deze website is bovendien de historiek terug te vinden van de geluidscontour-
rapporten van het jaar 2000 tot 2011. 
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De impact van de strikte overheidsregulering en de technologische verbetering 
kunnen het best aangetoond worden door de vergelijking tussen de jaren 
1998 en 2008. Hoewel de berekeningsmethode licht verschillend is en het 
bevolkingscijfer evolueerde, mogen we vaststellen dat het aantal passagiers op 
Brussels Airport voor die twee jaren nagenoeg hetzelfde was, terwijl het aantal 
potentieel gehinderde omwonenden met een derde verminderde.

c. Aantal potentieel sterk gehinderden 

Het potentieel aantal sterk gehinderden per L
den

-contourzone en per gemeente 
is bepaald op basis van de zogenaamde dosis-responsrelatie die in het Vlarem 
is opgenomen. Deze formule geeft het percentage van de bevolking dat sterk 
gehinderd is in functie van de geluidsbelasting uitgedrukt in L

den
. 

Dit aantal is sinds het jaar 2000 sterk gedaald, vooral ten gevolge van de uitfasering 
van lawaaierige vliegtuigtypes.

De detailcijfers en tabel, die u eveneens terugvindt in het geluidscontourenrapport, 
toont doorheen de jaren een sterke afname van het aantal potentieel sterk 
gehinderden, die wonen binnen de L

den
-geluidscontour van 55 dB(A). In 2007 waren 

het er nog 23.732. In 2010 waren het er volgens de contourberekening nog 14.861  
en in 2011 15.409 ondanks een sterke passagiersgroei. 

L
den

-geluidscontouren van 55 dB(A)  
rond Brussels Airport voor 2010 (rood)  
en 2011 (blauw)
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Geluidshinder ontstaat zowel door geluid in de lucht als geluid op de grond. Voor 
beiden worden maatregelen getroffen om de hinder te beperken. 

a. Grondgeluid

In tegenstelling tot wat geldt voor de geluidshinder van vliegtuigen in de lucht is 
The Brussels Airport Company wél bevoegd voor de beperking van de hinder door de 
grondoperaties.

In de loop der jaren zijn volgende maatregelen gerealiseerd om de hinder zo veel 
mogelijk te beperken: 

•	 om de hinder van taxiënde vliegtuigen te beperken zijn geluidswallen aangelegd 
naast de dorpskom van Steenokkerzeel.

•	 sinds de jaren ’90 zijn systematisch aan alle nieuwe contactgates en op de 
westelijke remote parkings een elektrische 400 Hz-aansluiting voorzien en 
slangen voor de airconditioning van de vliegtuigen. Daardoor kan het gebruik 
van de lawaaierige stroomgeneratoren (APU) van de vliegtuigen of van mobiele 
toestellen (GPU) vermeden worden.

•	 De bevoorrading met kerosine van de meeste vliegtuigen gebeurt via 
ondergrondse pijpleidingen, zodat er op het luchthaventerrein bijna geen verkeer 
meer is van tankwagens.

•	 Proefdraaien van herstelde vliegtuigmotoren gebeurt enkel op de meest centrale 
plaats van de luchthaven, waardoor de hinder in de omgeving sterk gereduceerd 
is, zeker in vergelijking met de rest van het onvermijdelijke achtergrondgeluid van 
een functionerende luchthaven. Ook met de militairen, die hun C130 proefdraaien 
op hun eigen terrein, werd overeengekomen dat ze gebruik maken van de centrale 
proefdraaiplaats.

4.8. Maatregelen tegen geluidshinder (lucht- en grondgeluid)



Milieurapport - The Brussels Airport Company - Werkingsjaar 2011

HOOFDSTUK 4: geluid

43

b. Luchtgeluid

Om de luchtgeluidshinder rond de luchthaven te beperken, zijn in de loop der jaren 
volgende maatregelen getroffen: 

•	 vliegverbod
 Een eerste maatregel is de verbanning van Hoofdstuk 2-vliegtuigen uit Europa, 

effectief sinds april 2002. Deze verbanning is een gevolg van de Europese Richtlijn 
92/14/EU die een geleidelijke afbouw van het gebruik van deze toestellen oplegde 
tussen 1995 en 2002 (KB 17 september 2000).

 Sinds 2008 zijn tussen 23u en 06u ook de marginaal conforme vliegtuigen 
verboden. “Marginaal conforme vliegtuigen” zijn vliegtuigen die met een marge 
van minder dan 5 EPNdB (Effective Perceived Noise in Decibels) voldoen aan de 
internationale geluidsnormen van Hoofdstuk 3-vliegtuigen.

• quotabeperkingen
 Via een rekenkundige formule wordt voor elk vliegtuig een “quotacount” (QC) 

berekend voor landing (QCA = Quota Count voor “Arrival”) en voor vertrek 
(QCD=Quota Count voor “Departure”). Deze QCA en QCD zijn afhankelijk van de 
geluidshoeveelheid en worden vastgesteld aan de hand van het geluidscertificaat. 
Door een maximale waarde te stellen aan de toegelaten geluidshoeveelheid per 
vlucht worden luidruchtige toestellen gedurende de betrokken periode geweerd.

 Vanaf 25 oktober 2009 is het geluidsquotasysteem strenger ten gevolge van 
het Plan Schouppe. De nieuwe beperkingen maken Brussels Airport één van de 
strengste Europese luchthavens inzake de beheersing van geluidshinder. 

 ’s Nachts (tussen 23u en 06u) en in de vroege ochtend (tussen 06u en 07u) is de 
maximaal toegelaten quotacount verlaagd respectievelijk van 12 naar 8 en van 24 
naar 12.

 

In 2011 heeft The Brussels Airport Company het grondgeluid meer in detail 
bestudeerd. Er werden grondgeluidscontouren opgesteld waarbij rekening 
werd gehouden met het taxiën, wachten (voor vertrek) en proefdraaien van 
vliegtuigen. In 2012 zal verder onderzocht worden wat de impact is van APU, 
GPU en reverse thrust op het grondgeluid. Mogelijke maatregelen worden 
geëvalueerd.

•	 De implementatie van CDM (Collaborative Decision Making) op Brussels Airport 
heeft een positief effect op de taxitijden en hierdoor ook op het grondgeluid en 
de emissies. CDM is een samenwerking tussen Eurocontrol, The Brussels Airport 
Company, Belgocontrol, de voornaamste afhandelaars en de voornaamste 
luchtvaartmaatschappijen. Gemiddeld wordt per vlucht drie minuten taxitijd 
gewonnen, wat een belangrijk effect heeft op de totale jaarlijkse geluidsproductie. 
Hierop is verder ingegaan in het hoofdstuk 2 ‘Lucht’.
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 Ook overdag (tussen 07u en 21u) en ‘s avonds (tussen 21u en 23u) gelden 
voortaan beperkingen op de quotacount.

 Bovendien wordt de totale geluidshoeveelheid van alle vertrekkende bewegingen 
gedurende de nacht per luchtvaartseizoen beperkt. Op deze manier wordt het 
opereren met geluidsarmere toestellen extra gestimuleerd.

• de beperking van het aantal nachtslots
Een andere maatregel om het geluid te reduceren is de invoering in 2009 van een 
maximaal aantal slots tijdens de nacht. De slotcoördinator van de luchthaven 
Brussel-Nationaal mag per kalenderjaar hoogstens 16.000 nachtslots toewijzen, 
waarvan maximaal 5.000 slots voor vertrekkende vliegtuigen.

• stille weekendnachten
Daarnaast is sinds 25 oktober 2009 ook de invoering van stille weekendnachten 
op Brussels Airport voltooid. Dit betekent dat de coördinator van de luchthaven 
Brussel-Nationaal niet langer slots mag toewijzen voor vertrekken tijdens de 
nacht van vrijdag op zaterdag tussen 01u en 06u en tijdens de nachten van 
zaterdag op zondag en zondag op maandag tussen 00u en 06u.

• differentiatie van landingsvergoedingen
Ten slotte wordt bij het aanrekenen van landings- (en vertrek-) vergoedingen 
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 modernere, 
minder luidruchtige toestellen in dezelfde gewichtsklasse. Bovendien worden 
aanzienlijk hogere landings- en vertrekvergoedingen aangerekend voor 
nachtvluchten om deze te ontmoedigen.

Het tarief is gebaseerd op een formule U x W x E x D bestaande uit:
• het eenheidstarief U: 2,12;
• het gewicht W van het vliegtuig in ton: minimaal 20 en maximaal 175;
• de milieu-impactfactor E: 6 categorieën, afhankelijk van de geluidshoeveelheid, 

respectievelijk met een factor 1.7, 1.2, 1.05, 0.95, 0.9 en 0.85;
• een dag- of nachtfactor D, afhankelijk van het uur van opstijgen/landen en van 

de geluidsquota: factor tussen 1 en 2.5.

Op die manier kan het verschil tussen de vergoeding bij twee toestellen met 
eenzelfde gewicht tot vijf keer meer bedragen, enkel door de geluidshoeveelheid 
en het uur waarop de vlucht uitgevoerd wordt. 
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De wettelijke verplichtingen over het datamanagement van geluid verder 
nakomen

2012 Acties

Actie 1
2e fase van de grondgeluidscontouren

- De impact van APU, GPU en reverse thrust onderzoeken
- Een actieplan ontwikkelen om grondgeluid in de toekomst te verminderen

Actie 2
Het Noise Monitoring System (NMS) vervangen

Doelstellingen 2015
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 Ook internationale treinen zullen  

Brussels Airport in de toekomst kunnen  

bereiken.
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Het mobiliteitsbeleid van Brussels Airport beoogt een verhoogd 
gebruik van publieke transportmiddelen zoals bus en trein. 
Daarnaast wordt verzekerd dat het verkeer van auto’s en 
vrachtwagens zo vlot mogelijk verloopt.  
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Voor de toegankelijkheid per trein is 2012 een sleuteljaar. De opening van een 
rechtstreekse verbinding naar het noorden voorziet in de eerste plaats een 
rechtstreekse en dus snellere en meer comfortabele verbinding naar onder meer 
Mechelen en Antwerpen. Tegelijk plaatst het Diabolo-project het treinstation van 
Brussels Airport voortaan op een doorlopend spoorwegtracé tussen de twee drukste 
steden van ons land, waar het vroeger als terminusstation enkel kon bediend 
worden vanuit Brussel. Dat opent een wereld aan nieuwe mogelijkheden voor de 
ontwikkeling van het publieke verkeer naar Brussels Airport. 

De komende jaren wordt het Diabolo-project vervolledigd met een rechtstreekse 
snelle treinverbinding naar de Europese wijk in Brussel. 

Ook internationale treinen zullen Brussels Airport in de toekomst kunnen bereiken. 
De belangrijkste uitdaging voor het komende decennium zal erin bestaan op 
deze nieuwe spoorinfrastructuur een treinexploitatie tot stand te brengen in 
overeenstemming met de reële behoeften van Brussels Airport.

5.1 Trein

Voor het milieu vertaalt het Diabolo-project zich niet enkel in een halvering van 
de reistijden naar Mechelen en Antwerpen: het verhoogde comfort verlaagt in 
belangrijke mate de drempel tot het publiek transport.
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Een uitgebreid regionaal busnetwerk van en naar Brussels Airport werd in 2007 
gerealiseerd in het kader van het START-programma. Dit publieke busnetwerk, 
aangevuld met een shuttlebus naar de lange afstandsparking ‘Korenberg’, werd 
tevens gecoördineerd tot een intern shuttleconcept dat de ontsluiting van de 
belangrijkste tewerkstellingspolen op Brussels Airport en de afstandsparking 
verzekert. 

5.2 Bus

Per weekdag bedienen 1.000 bussen de luchthaven. Het systeem van ‘derde 
betaler’ verzekert gratis vervoer tussen de vele stopplaatsen op de luchthaven, 
wat het gebruik van de bus aanzienlijk stimuleert. 
www.brusselsairport.be/nl/passngr/to_from_brussels_airport/bus/
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Een gloednieuwe rechtstreekse verbinding tussen de autoweg E19 en Brucargo 
maakt het voortaan mogelijk dat vrachtwagens hun vracht rechtstreeks kunnen 
aanrijden zonder kruispunten of stoplichten. Ook voor het lokaal verkeer biedt dit 
een vlotter spitsverkeer.   

Op de belangrijkste punten van Brussels Airport werd een degelijke, maar nog 
te verbeteren, fietsinfrastructuur uitgebouwd. Zo is Brussels Airport via een 
afgeschermd fietspad veilig bereikbaar vanaf de rotonde te Zaventem en werd 
naast de busparking een overdekte en camerabewaakte fiets- en motorstalling 
uitgebouwd. 

Bij de nieuwe toegangsverbindingen tot Brucargo werd specifiek rekening gehouden 
met de fietser, die nu via een afzonderlijke fietsbrug over de E19 en een tunnel onder 
het verkeersknooppunt de luchthaven kan bereiken. De fietsverbinding tussen de 
twee insteekpunten met het publieke netwerk ‘Watertorenlaan’ te Machelen en 
‘Stationsstraat’ te Melsbroek werd aangelegd.

5.3 Vrachtverkeer

5.4 Fiets

Overkoepelend doel: het primaire energieverbruik van The Brussels Airport 

Company verminderen met 20 % per m2 in 2020 (basisjaar 2009)

2012 Actie
Een nieuw mobiliteitsbeleid ontwikkelen voor de werknemers van  
The Brussels Airport Company

Doelstellingen 2015
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         In 2011 werd een Water  

Actie Plan opgemaakt. Dit plan onderzoekt 

economisch haalbare maatregelen om het 

drinkwaterverbruik in de terminals en pieren 

te reduceren.
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Gezien een grote oppervlakte van het luchthaventerrein verhard 
is, is er een grote afvoer van regenwater. Door het dagelijks 
gebruik van water door tienduizenden reizigers en werknemers, 
draagt Brussels Airport een belangrijke verantwoordelijkheid in 
het beheer van water binnen haar leefomgeving. The Brussels 
Airport Company heeft dit waterbeheer vastgelegd in een beleid 
met duidelijke doelstellingen. 
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Het waterverbruik van de passagiersgebouwen wordt maandelijks gemonitord  
en geanalyseerd. Voor kleinere gebouwen (kantoorgebouwen, brandweerkazernes, 
centraal magazijn, garage, etc.) wordt het watergebruik jaarlijks opgevolgd.  
Tot op vandaag gebruikt The Brussels Airport Company uitsluitend leidingwater.  
Het is prioritair dat die consumptie stelselmatig kan worden verminderd en 
vervangen door het gebruik van regenwater voor toepassingen die dat toelaten.

Naast het verbruik van water zijn er ook de lozing van afvalwater en de afvoer  
van regenwater.

Leidingwater wordt vooral gebruikt voor sanitair, koeling en luchtbevochtiging, 
zowel in de terminals, de pieren als de kleinere gebouwen. Het grote aantal 
passagiers (gemiddeld 30.000 per dag) en werknemers (in totaal 20.000) leidt tot 
een belangrijke sanitaire consumptie. 

Dankzij de plaatsing van bijkomende tellers heeft The Brussels Airport 
Company sinds enkele jaren een gedetailleerd beeld van het watergebruik in de 
luchthaventerminals. Drinkwaterproducent VIVAQUA baat het waterleidingnet uit  
en plaatste de bijkomende tellers. Via een analyse van het verbruik kan de 
luchthaven een Waterbalans opstellen van het huidige gebruik. 

In de kaft van dit rapport wordt een overzicht van het waterverbruik getoond. 

In 2011 werd een Water Actie Plan opgemaakt. Dit plan onderzoekt economisch 
haalbare maatregelen om het drinkwaterverbruik in de terminals en pieren te 
reduceren. De aanbevelingen rond de verbetering van een duurzaam watergebruik 
vormen de leidraad voor het waterbeleid in de diverse bouwprojecten die op de 
luchthaven voorzien zijn in de periode 2012-2016.

• Zowel in de bestaande publieke toiletten als in de toekomstige toiletkernen in  
de nieuwe gebouwen worden waterloze urinoirs geplaatst. Die vervanging wordt 
momenteel stelselmatig uitgevoerd, en voorziet in een besparing van drinkbaar 
leidingwater met 8,5 %.

6.1 Waterbeheer

6.2 Leidingwater
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• Er wordt verder onderzocht of het leidingwater voor koeltorens vervangen kan 
worden door regenwater. Hier wordt een winst van 3 % berekend.

• Het gebruik van regenwater voor sanitaire doeleinden in de bestaande pieren 
zou een bijkomende winst opleveren van 6 % in pier A en 3 % in pier B, maar de 
verbouwingen die hiervoor noodzakelijk zijn, maken deze projecten economisch niet 
haalbaar. Voor nieuwbouwprojecten wordt het gebruik van regenwater in elk geval 
wel onderzocht. 

The Brussels Airport Company wil haar gebruik van leidingwater tegen 2015 
met 10 % verminderen tegenover 2010 (2 % per jaar)

2012 Actie
In 2012 neemt The Brussels Airport Company deel aan het European Water 
Stewardship programma (proefproject)

Het European Stewardship (EWS) is een systeem dat activiteiten in industrie, 
landbouw en luchthavens ondersteunt met duurzame procedures op het vlak 
van waterbeheer. Het European Water Partnership (EWP) volgt en integreert 
de inspanningen en de knowhow van alle aangesloten leden, en ondersteunt 
en begeleidt hen door het uitwerken van een helder stappenplan voor een 
duurzaam waterbeleid. Het EWS probeert het gedrag en gebruik van de 
betrokkenen bij te stellen door individuele begeleiding en ondersteuning op 
operationeel en juridisch vlak, en op het vlak van communicatie. 
Het EWS omvat duidelijke richtlijnen en een evaluatiesysteem met het oog op 
het behoud van waterbeschikbaarheid in de toekomst, gebaseerd op praktische 
en werkbare procedures. 

Doelstellingen 2015
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In september 2010 nam The Brussels Airport Company haar eigen 
waterzuiveringsinstallatie in gebruik. Deze installatie behandelt tot 2.400 m³ 
afvalwater per dag, afkomstig uit verschillende waterstromen:

•	 afvalwater van de sanitaire installaties van de luchthavengebouwen;

•	 afvalwater van de toiletten van de vliegtuigen;

•	 regenwater dat afstroomt van het platform waar vliegtuigen tijdens de 
winterperiode ontijzeld worden.

Omdat de samenstelling van het afvalwater zeer variabel is en daardoor moeilijk 
te behandelen, werd een uniek zuiveringsconcept ontwikkeld in samenwerking 
met een externe firma. Deze opmerkelijke installatie is vergelijkbaar met een 
zuiveringsstation dat afvalwater behandelt voor 8.000 inwoners. 

Details over deze installatie vindt u hier:

 

6.3 Afvalwater

Ondanks het aanzienlijke volume verwerkt de waterzuiveringsinstallatie van 
The Brussels Airport Company niet alle afvalwaterstromen van de luchthaven:

•	 water uit de zone rond de toegangsweg wordt afgevoerd naar de openbare 
waterzuiveringsinstallatie van Brussel-Noord;

•	 afvalwater van Brucargo, Belgocontrol en de militaire luchthaven wordt 
aangesloten op de in aanbouw zijnde openbare waterzuiveringsinstallatie 
van Aquafin in Steenokkerzeel (capaciteit 6.000 inwoners).
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Het totale luchthaventerrein beslaat nagenoeg 1.245 ha. Bijna de helft daarvan, zo’n 
500 ha, bestaat uit verharde oppervlaktes en daken. Het hele jaar door wordt elke 
dag gemiddeld 10 miljoen liter hemelwater (regen, hagel en sneeuw) afgevoerd.  
Dat is elke dag evenveel als het volume van vijf olympische zwembaden. 

Op het luchthaventerrein wordt het hemelwater via afzonderlijke rioleringen – 
gescheiden van het afvalwater – opgevangen en afgeleid naar twee wachtbekkens, 
samen goed voor een capaciteit van 260.000 m³. 

Verscheidene koolwaterstofafscheiders zorgen ervoor dat eventuele olie en 
kerosine verwijderd wordt uit het hemelwater dat afgevoerd wordt van de verharde 
oppervlakten van de luchthaven. 

Vooraleer het regenwater in één van de bufferbekkens terechtkomt, passeert 
het minstens één koolwaterstofafscheider. De capaciteit van de grootste 
koolwaterstofafscheider laat toe om bij een eventueel ongeval op de luchthaven de 
totale inhoud van een kerosinetankwagen van 80.000 liter op te vangen.

Het hele systeem is beveiligd door een automatische schuif om vertraagde afvoer 
van het regenwater te verzekeren. Na de wachtbekkens komt het grootste deel van 
het opgevangen regenwater geleidelijk terecht in het oppervlaktewater van de 
Lelle-, Lei- en Molenbeek. Een klein deel vloeit af via de gemengde riolering naar de 
Woluwecollector die aangesloten is op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van 
Brussel-Noord.

Een elektronisch meet- en regelsysteem doseert de afvoer van water uit de 
wachtbekkens naar lagergelegen oppervlaktewateren. Op die manier wordt 
vermeden dat de meer stroomafwaarts gelegen gemeenten bij extreme 
weersomstandigheden te veel water moeten verwerken dat afkomstig is van de 
luchthaven. 

6.4 Hemelwater

Het jaarlijkse verbruik van leidingwater voor TBAC-activiteiten met 2 % 
verminderen (referentiejaar 2010) 

2012 Actie
Tot dusver gebeurt geen continue monitoring van de kwaliteit van het 
afgevoerde hemelwater. De studie hiervan, samen met een evaluatie van  
de kwaliteit van het koolwaterstofafscheidingsproces, zijn acties voor 2012

Doelstellingen 2015
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Om te vermijden dat de massale afvoer van regenwater zou kunnen leiden tot 
een daling van het grondwaterpeil, plaatste The Brussels Airport Company een 
uitgebreid infiltratiebekken ter hoogte van de langeafstandsparking ‘Korenberg’. 
Een tiental verticale grindkokers verzekert een vlotte infiltratie van het water in de 
ondergrond. Om elk vervuilingsrisico te vermijden, loopt het regenwater eerst over 
een koolwaterstofafscheider en een slibtank. 

Bij de bouw van nieuwe gebouwen wordt – conform de provinciale regelgeving – 
rekening gehouden met de hiërarchie van hergebruik, infiltratie en buffering van 
regenwater zoals die in de provinciale hemelwaterverordening is voorzien.



bodem

  Via haar Bodeminformatiesysteem  

heeft The Brussels Airport Company op elk 

ogenblik een actueel beeld van de bodem-

kwaliteitstoestand van de percelen die ze in 

eigendom heeft.
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De totale oppervlakte van het luchthaventerrein omvat 
1.245 ha. Door de specifieke activiteit van luchtvaartverkeer 
en vliegtuigonderhoud werd een gedeelte van de bodem 
in het verleden vervuild. The Brussels Airport Company 
brengt de kwaliteit van de bodem in kaart aan de hand van 
bodemonderzoeken. Vervolgens wordt, in functie van de aard 
en de plaats van de vervuiling, de sanering van de betreffende 
percelen aangepakt.
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Van alle gronden die de Belgische Staat in 2001 aan The Brussels Airport Company 
heeft verkocht, wordt de bodem- en grondwaterkwaliteit systematisch in kaart 
gebracht. Dit gebeurt door het uitvoeren van oriënterende bodemonderzoeken 
(OBO’s).

In totaal moest op 898 percelen, die eigendom zijn van The Brussels Airport 
Company, een OBO worden uitgevoerd. Voor ongeveer één derde van de uitgevoerde 
OBO’s was het nodig om over te gaan tot een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) 
om zo meer details m.b.t. vervuiling te kennen. Ook de BBO’s zijn intussen allemaal 
uitgevoerd.

Naast de OBO’s en BBO’s, uitgevoerd in het kader van de overdracht van de gronden 
van de Belgische Staat aan The Brussels Airport Company, voert The Brussels Airport 
Company eveneens OBO’s en BBO’s uit bij het afsluiten van nieuwe contracten 
of bij de verlenging van bestaande contracten, conform de bepalingen van het 
Bodemdecreet.

Door deze overeenkomst wil The Brussels Airport Company de betrokken partijen 
motiveren om bij het uitvoeren van hun activiteiten de nodige maatregelen te 
treffen om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen.

Bestaat er bij het afsluiten van nieuwe contracten of bij de verlenging van bestaande 
contracten geen wettelijke verplichting om een OBO uit te voeren, dan neemt  
The Brussels Airport Company het initiatief om een indicatief bodemonderzoek (IBO) 
te laten uitvoeren. Met het IBO wordt de toestand van de bodem op dat ogenblik 
vastgelegd en in het contract opgenomen.

7.1 Bodemonderzoeken

7.2 Derde partijen 

De uitgevoerde OBO’s tonen aan dat 94,8 % van de onderzochte 
luchthavenpercelen niet verontreinigd is. Voor 4 % van de gronden is nog een 
verdere aanpak van de vastgestelde verontreiniging vereist. Voor 1,2 % is er 
sprake van een beperkte verontreiniging die geen sanering vereist.
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Eenzelfde bodemonderzoek wordt ook uitgevoerd bij het beëindigen van de 
overeenkomst. Het resultaat van dit IBO wordt vergeleken met dat van het initiële 
IBO. In geval van verontreiniging zal de derde partij in samenspraak met The 
Brussels Airport Company de kwaliteit van de bodem moeten herstellen.

7.3 Bodeminformatiesysteem

De resultaten van alle bodemonderzoeken worden ingegeven in een speciaal door 
The Brussels Airport Company ontworpen Bodeminformatiesysteem (BIS). Dat bevat 
alle boringen en de daaraan gekoppelde analyseresultaten.

Via het systeem kan The Brussels Airport Company de kwaliteit van de bodem 
en het grondwater op het luchthaventerrein in kaart brengen. Zo heeft ze op elk 
ogenblik een actueel beeld van de bodemkwaliteitstoestand van de percelen die ze 
in eigendom heeft.

Tijdens een bodemsaneringsproject wordt de haalbaarheid van één of meer 
saneringstechnieken getoetst. Na het bepalen van de techniek kunnen de effectieve 
saneringswerken uitgevoerd worden.

Elk bodemsaneringsproject kan uit verschillende bodemsaneringswerken bestaan.

Sinds TBAC eigenaar werd van de gronden zijn al 5 bodemsaneringsprojecten 
opgesteld, op de volgende locaties:
•	 onderstation – gebouw 319;
•	 de Oude Fuelfarm;
•	 gebouw 23;
•	 de Oude Toegangsdreef;
•	 SECA station.

Enkele van deze plaatsen werden ook al effectief gesaneerd.

In 2011 werden geen bodemsaneringsprojecten opgemaakt, maar wel de 
bodemdeskundigen geselecteerd voor de opmaak van bodemsaneringsprojecten 
voor de volgende locaties:
•	 gebouw 125, 128, 133 (Lot 1);
•	 gebouw 7, 8 en 13 (Complex Noord);
•	 gebouw 40 (DCM);
•	 gebouw 212.

De bodemsaneringsprojecten voor deze locaties worden opgemaakt in 2012.  
Van zodra de bodemsaneringsprojecten conform worden verklaard door de OVAM, 
kan worden overgegaan tot de sanering van de gronden.

7.4 Bodemsaneringsprojecten
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Op de terreinen van Brussels Airport vinden jaarlijks heel wat bouwwerken plaats. 
Sinds 2003 geldt de verplichting om verontreinigde grond die wordt afgegraven naar 
aanleiding van infrastructuurwerken en/of bouwwerken te verwerken in een GRC 
(grondreinigingscentrum).

Telkens wanneer er in opdracht van The Brussels Airport Company grond 
wordt aangevoerd, uitgegraven of afgevoerd, onderzoekt een erkend 
bodemsaneringsdeskundige de kwaliteit van de afgegraven grond en maakt hij 
een technisch verslag op. Zo wordt erop toegezien dat de kwaliteit van de grond 
die wordt aangevoerd op een terrein minimaal even goed is als de kwaliteit van de 
aanwezige grond, om zo verontreiniging uit externe bron te voorkomen.

The Brussels Airport Company coördineert de opmaak van de technische 
verslagen. Ze controleert ook de transportdocumenten voor de aan- en afvoer 
van grond en de door de erkende bodembeheerorganisatie conform verklaarde 
bodembeheerrapporten.

7.5 Grondverzet

In 2011 was er geen afvoer van grond. Er werden wel bouw- en/of 
infrastructuurwerken uitgevoerd in 2011, maar de grond werd steeds 
hergebruikt op het terrein en niet afgevoerd. Dat gebeurde steeds op basis 
van een technisch verslag.

De bodem en het grondwater van de luchthaven moeten volledig gesaneerd 
zijn 

2012 Actie
In de loop van 2012 worden diverse bodemsaneringsprojecten uitgevoerd

Doelstellingen 2015



milieunoodplanning

 Minimaal twee keer per jaar wordt  

het  milieunoodplan geoefend. Tijdens  

deze  oefening wordt een milieu-incident  

geënsceneerd.

08



De afspraken voor het melden en behandelen van milieu-
incidenten zijn vastgelegd in het ‘Milieunoodplan’. 
Met behulp van een risicoanalyse is bepaald welke 
milieu-incidenten het meest significant zijn. Voor deze 
milieu-incidenten is afgesproken welke stappen 
genomen moeten worden. 

Milieurapport - The Brussels Airport Company - Werkingsjaar 2011

HOOFDSTUK 8: milieunoodplanning

61

De belangrijkste milieu-risico’s op de luchthaven zijn: 

•	 het lekken van een product op onverharde/verharde bodem, in grondwater, in 
lucht en in water;

•	 het sluikstorten van afval of verontreinigde grond;

•	 luchtemissies naar aanleiding van brand;

•	 het lozen van bluswater in de riolering.

Voor de preventie en behandeling van milieu-incidenten is de samenwerking 
tussen verschillende departementen van cruciaal belang. Zowel brandweermannen 
als luchthaveninspecteurs, die beiden een belangrijke rol kunnen spelen in het 
beheersen van milieurisico’s, krijgen regelmatig opleiding rond milieu-incidenten. 

Minimaal twee keer per jaar wordt het milieunoodplan geoefend. Tijdens deze 
oefening wordt een milieu-incident geënsceneerd. 

 

In 2011 werden door de luchthaveninspectie 121 incidentenverslagen 
opgesteld. 78 keer werd een olie- of brandstoflek vastgesteld. 5 keer werd er 
een incident met gevaarlijke stoffen vastgesteld. 10 keer was tussenkomst van 
het milieudepartement vereist. In de andere gevallen had het incident geen 
gevolgen voor het milieu.
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Milieucommunicatie

Het team van Corporate Communications organiseert diverse overlegplatforms en 
dit in nauw overleg met het milieuteam. 

Zo worden meerdere keren per jaar bilateriale overlegvergaderingen georganiseerd 
met de buurgemeenten Zaventem, Steenokkerzeel en Machelen. Hier wordt 
belangrijke informatie uitgewisseld over nieuwe projecten en/of geplande werken. 
Klachten worden besproken en oplossingen uitgewerkt voor mogelijke problemen.

Vier keer per jaar vergadert de overlegcommissie voor Brussels Airport die is 
samengesteld uit vertegenwoordigers van veertien omliggende gemeenten, de 
provincie, de omwonenden, belangengroepen, The Brussels Airport Company en 
Belgocontrol.

Tijdens dit overleg gaat veel aandacht naar de geluidsproblematiek van de 
luchthaven. Verder worden de leden ingelicht over het milieubeleid en het 
milieuprogramma van The Brussels Airport Company.

De milieucoördinatoren van bedrijven die gevestigd zijn op het luchthaventerrein 
en/of die activiteiten uitvoeren op de luchthaven, komen regelmatig op initiatief 
van The Brussels Airport Company samen in de werkgroep milieucoördinatoren. Het 
doel van deze overlegmomenten is het uitwisselen van nuttige gegevens en het 
aanpakken van eventuele milieuproblemen.

Via de luchthavenwebsite wil The Brussels Airport Company een zo breed mogelijk 
publiek bereiken met informatie over haar milieu- en energiebeleid, haar milieu- en 
energieprestaties en de nog te realiseren milieu- en energiedoelstellingen.

Voor klachten of vragen met betrekking tot milieuhinder kan ieder terecht bij de 
milieudienst van The Brussels Airport Company op het volgende adres: 
ems@brusselsairport.be

Een uitzondering hierop vormen de klachten m.b.t. geluidshinder die niet onder de 
verantwoordelijkheid van The Brussels Airport Company vallen en behandeld worden 
door een onafhankelijke federale ombudsdienst: www.federaalombudsman.be

 Ook in 2011 is er actief gewerkt aan externe communicatie. Een voorbeeld van 
gevoerde externe communicatie:

•	 op 4 en 18 mei bracht een 80-tal milieucoördinatoren uit verschillende industriële 
sectoren een uitgebreid bezoek aan Brussels Airport. Zij kregen tekst en uitleg van 
de milieucoördinator van The Brussels Airport Company. De bezoeken kaderden 
in een gezamenlijk programma, waarbij de milieucoördinatoren ervaringen 
uitwisselen en elkaar op de hoogte houden van specifieke milieukennis in hun 
sector.

Externe milieucommunicatie
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Om de collega’s op de hoogte te brengen en te betrekken in het milieubeleid van 
The Brussels Airport Company worden meerdere kanalen gebruikt: 

•	 nieuwe werknemers ontvangen bij aanwerving een welkombrochure waarin 
het milieu- en energiebeheersysteem en de verschillende milieuthema’s worden 
toegelicht. Tijdens een welkomdag wordt het milieudepartement voorgesteld aan 
de nieuwe collega’s en wordt het milieubeleid van The Brussels Airport Company 
verduidelijkt.

•	 via het intranet worden alle collega’s op de hoogte gebracht van nieuwe 
projecten en acties in verband met milieu en energie.

•	 via een sterk uitgebouwde interne milieusite kunnen alle werknemers gemakkelijk 
en snel milieu- en energiegerelateerde documenten raadplegen.

•	 om de collega’s op de hoogte te brengen van hun milieu- en energierelevante 
taken en verantwoordelijkheden, geeft de milieudienst hen opleidingen.

•	 regelmatig worden sensibiliseringsacties georganiseerd, onder meer rond afval. 
In 2011 werd een specifieke energiecampagne gevoerd bij het personeel. 

Door het opzetten van al deze acties zorgt The Brussels Airport Company voor 
een groter milieu- en energiebewustzijn bij haar werknemers. Een betere 
gekendheid van het milieuteam heeft ertoe geleid dat het milieudepartement 
vlotter gecontacteerd wordt, makkelijker vragen krijgt en meer spontane 
verbetervoorstellen ontvangt. Milieu heeft op enkele jaren tijd de plaats veroverd 
van een volwaardige prioriteit binnen de bedrijfsactiviteit, die een erkende rol speelt 
in alle projecten en beslissingen. 

Interne milieucommunicatie

Het milieubewustzijn in het bedrijf verhogen

2012 Acties

Actie 1
Een nieuw en in het oogspringend jaarlijks milieurapport uitwerken en 
publiceren

Actie 2
De website en intranet verder aanwenden om milieu-initiatieven en -rapporten 
nog meer onder de aandacht te brengen

Doelstellingen 2015
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