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BRUSSELS AIRPORT

KRUISPUNT 
VOOR  
MOBILITEIT

MET BIJNA 23,5 MILJOEN PASSAGIERS EN 489 303 TON VRACHT IN 2015 IS 

BRUSSELS AIRPORT EEN VAN DE BELANGRIJKSTE LUCHTHAVENS IN EUROPA 

EN DE GROOTSTE VAN BELGIË. OP DE LUCHTHAVEN ZIJN 260 BEDRIJVEN 

AANWEZIG, DIE MET HEEL DIVERSE ACTIVITEITEN BEZIG ZIJN.  

BRUSSELS AIRPORT BIEDT EEN WAAIER 

AAN MOGELIJKHEDEN OM NAAR DE 

LUCHTHAVEN OF ZELFS VERDER (EN 

TERUG) TE GAAN.

BRUSSELS AIRPORT STREEFT NAAR EEN EVENWICHTIGE BALANS TUSSEN ECONOMIE EN ECOLOGIE,  

BINNEN EEN STABIEL JURIDISCH EN REGLEMENTAIR KADER. WE TRACHTEN ZOVEEL MOGELIJK DE IMPACT 

DIE DE ONTWIKKELING VAN LUCHTHAVENACTIVITEITEN OP HET MILIEU KAN HEBBEN TE BEPERKEN. 

260  
BEDRIJVEN

489 303  
TON VRACHT

226
BESTEMMINGEN

23,5 M
PASSAGIERS

77
LUCHTVAART

MAATSCHAPPIJEN

BRUSSELS AIRPORT
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EVOLUTIE

ECONOMIE

1,8% 
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SLEUTELROL IN DE BELGISCHE 
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VAN 1,8% AAN HET BRUTO  

BINNENLANDS PRODUCT. 

€ 3,2 Mia
BRUSSELS AIRPORT  
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HET GEBRUIK VAN GROTERE 

VLIEGTUIGEN EN EEN HOGERE 

BEZETTINGSGRAAD MAKEN HET 

VLIEGEN STEEDS EFFICIËNTER EN 

GELUIDSARMER. HET GEMIDDELD 

AANTAL PASSAGIERS PER 

VLUCHT STEEG TUSSEN 2000 EN 

2015 MET ZESTIG PROCENT. 

ALLES WAT WE DOEN STAAT IN HET TEKEN VAN ONZE KLANTEN. OF HET NU GAAT OM  

EEN PASSAGIER, ONDERNEMING, LEVERANCIER OF PARTNER: BRUSSELS AIRPORT WIL  

ALTIJD EEN OPTIMALE DIENSTVERLENING LEVEREN.
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Duurzaamheid is een van  
onze belangrijkste waarden.“

WIE IS ARNAUD FEIST?

• CEO van Brussels Airport Company 

sinds 2010, voordien CFO sinds 2005

• Bestuurder en lid van het Executive 

Committee (2011- ), voormalig voorzitter 

(2013-2015) van Airports Council 

International (ACI) Europe 

• Lid van de Raad van Bestuur (2013- ) en 

Treasurer (2016- ) van ACI World

• Handelsingenieur en Master in fiscaal 

recht (Solvay)
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Onze luchthaven en onze volledige gemeenschap werden zwaar getroffen door de 

aanslagen van 22 maart laatstleden. Deze gebeurtenissen en de slachtoffers zullen 

voor altijd in ons geheugen gegrift staan. Als internationale luchthaven moeten we 

onze economische rol, als tweede groeipool van het land, opnieuw vervullen

In 2015 steeg het aantal passagiers op onze luchthaven 
met zeven procent. Ook het vrachtvervoer ging omhoog, 
met 7,8 procent. Deze cijfers stemmen ons tevreden, 
mede omdat we ze op een duurzame manier hebben  
behaald. 

Duurzaamheid is een van onze belangrijkste waarden. 
We kijken niet alleen naar vandaag, maar zijn ook met 
morgen bezig. Niet alleen de luchthaven telt, maar ook 
de buurt, de stad, het land. En bij duurzaamheid hoort 
natuurlijk ook de zorg voor het milieu en het energiever-
bruik. We doen in deze domeinen veel meer dan het lou-
ter vervullen van wettelijke verplichtingen. 

Milieu en energie zijn cruciale aspecten van een verant-
woordelijke uitbating van een luchthaven. Ze zijn dan 
ook structureel geïntegreerd in onze bedrijfsvoering, en 
dit volgens internationaal erkende ISO-normen. Dit bete-
kent dat wij alle milieu- en energieaspecten voortdurend 
evalueren en verbeteren, en dat ons milieu- en energie-
beheer periodiek wordt gecontroleerd door onafhanke-
lijke auditoren.

Milieu- en energiezorg omvat ook open communicatie 
met de omgeving en een nauwe samenwerking met 
partners op, rond en buiten de luchthaven. Om de mobi-
liteit rond de luchthaven te vergroten, werken we bij-
voorbeeld samen met NMBS, De Lijn en MIVB. En in 
overleg met alle overheden en alle partners op de lucht-
haven streven we naar de reductie van de geluidsimpact 
van onze activiteiten. 

Als luchthavenuitbater hebben wij lang niet alles in de 
hand. Maar waar we kunnen, werken we actief mee aan 
de duurzame ontwikkeling van de regio en van ons land.

In 2011 legden we meetbare doelstellingen inzake mi-
lieu en energie vast voor de periode tot 2015, en daar-
rond bouwden we een allesomvattend milieu- en ener-
gieprogramma op. Vandaag kunnen we zeggen dat we, 
op enkele puntjes na, alle doelstellingen van dit ambiti-
euze programma gerealiseerd hebben. Op vrijwel alle 
terreinen, zoals geluid, water, emissies van verontreini-
gende stoffen, mobiliteit en biodiversiteit, hebben we 
vooruitgang geboekt. 

Ook op het vlak van energieverbruik zijn we vooruitge-
gaan. Onze recentste verwezenlijking hier is Connector, 
het nieuwe verbindingsgebouw tussen de terminal en  
Pieren A en B. Dit gebouw heeft het grootste remote 
screening security platform in Europa, biedt een spectacu-
lair zicht op het tarmac én is bijzonder energie-efficiënt.

Connector is een indrukwekkend en groots project,  
maar er worden op onze luchthaven dagelijks ook vele 
kleinere inspanningen geleverd op het vlak van milieu  
en energie. En die vele inspanningen maken samen een 
enorm verschil. 

Voor de realisatie van veel van onze milieu- en  
energiedoelstellingen is samenwerking met onze  
partners essentieel. Ik denk hierbij niet alleen aan de 
luchtvaartmaatschappijen, de bagageafhandelaars en 
andere bedrijven actief op de luchthaven, maar ook  
aan de vervoersmaatschappijen en de buurgemeenten. 
Samen bereiken we veel meer dan elk apart.

Brussels Airport heeft de wil en de ambitie om de  
volgende jaren deze samenwerkingen nog intenser  
verder te zetten. We zien de toekomst dan ook met  
gepast optimisme tegemoet.

DUURZAME GROEI
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MILIEUBELEID EN -PROGRAMMA
De zorg voor het milieu is bij Brussels Airport een integraal onderdeel van duurzaam ondernemen, actief 

ondersteund door het management. Het gaat verder dan het strikt naleven van de milieureglementering  

en is concreet verankerd in alle afdelingen van het bedrijf. Marleen Vandendriessche, Director Legal & 

Environmental Affairs, en Christel Vandenhouten, Head of Environment, sturen het milieuteam aan.

Hoe ambitieus is Brussels  
Airport op milieugebied?

Christel Vandenhouten: “Ambitieus maar ook realis-
tisch. Elk jaar proberen we de impact van onze activitei-
ten op de omgeving verder terug te dringen. We focus-
sen daarbij op acht speerpunten: geluid, energie, lucht, 
water, mobiliteit, afval, bodem en biodiversiteit. In 2011 
hebben we scherpe doelstellingen voor een aantal van 
die domeinen gekwantificeerd, en vandaag kunnen we 
stellen dat we ze op enkele punten na ook allemaal ge-
haald hebben. Maar het werk is zeker nog niet af.”

Marleen Vandendriessche: “Belangrijk is dat milieu 
structureel in onze bedrijfsvoering zit. We werken met 
managementsystemen voor milieu en energie die vol-
doen aan de internationale normen ISO 14001 en 
ISO 50001. Dit betekent dat we een heel proces volgen, 
van beleidsverklaring tot verbeteracties. Concreet wor-
den alle bedrijfsactiviteiten, -projecten en manage-
mentbeslissingen aan hun impact op milieu, omgeving 
en energieverbruik getoetst. We onderzoeken pro-actief 
alle milieurisico’s maar ook welke opportuniteiten een 
nieuw project in zich heeft om onze milieuprestaties te 
verbeteren. Milieu en energie spelen een prominente 
rol. Het zijn volwaardige aspecten binnen ons bedrijf, en 
we pakken ze systematisch en structureel aan.”

D U B B E L I N T E R V I E W

“Het beheer van milieu en energie pakken  
we systematisch en structureel aan.”
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WIE IS  
MARLEEN VANDENDRIESSCHE?

• Director Legal & Environmental Affairs 

• Sinds 2009 actief bij Brussels  

Airport Company

• Werkte eerder bij General Motors  

en Alcatel

• Studeerde rechten en volgde  

een bijkomende masteropleiding  

ondernemingsrecht
“Milieu en energie maken deel uit 

van onze langetermijnvisie en van 
onze dagelijkse beslissingen.
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In 2015 voerde Vinçotte een  
hercertificatie-audit uit van het 
milieu- en energiezorgsysteem. 
Wat was het resultaat?

Christel Vandenhouten: “We hebben de audit met vlag 
en wimpel doorstaan. De externe auditoren maakten 
een lange lijst met positieve punten en bevestigden dat 
ons milieubeleid nog steeds continu verbetert. De ver-
beter- en aandachtspunten die de auditoren opmerk-
ten, hebben we onmiddellijk ter harte genomen en in 
een gedetailleerd actieplan uitgewerkt. Elke feedback, 
hoe klein ook, leidt bij ons tot actie.”

Werken aan milieu- en  
energiezorg is dus nooit af?

Marleen Vandendriessche: “Het kan inderdaad altijd 
beter. Daarom stellen we om de vijf jaar nieuwe milieu- 
en energiedoelstellingen op. Jaarlijks worden voor elk 
van deze doelstellingen acties uitgewerkt die stap voor 
stap moeten leiden tot het realiseren ervan. Deze acties 
worden opgenomen in een jaarprogramma waarin staat 
wie verantwoordelijk is, binnen welke timing acties 
moeten uitgevoerd zijn en welk budget beschikbaar is. 
Om de resultaten van alle acties te kunnen opvolgen, 
houden we indicatoren bij. Elk kwartaal worden die ge-

presenteerd aan het managementcomité en de aan-
deelhouders. Zij kunnen dan indien nodig bijsturen. In 
de loop van 2016 stellen we een nieuw beleidspro-
gramma op, met doelstellingen tot 2020.”

Wie is er bij het milieubeleid  
en -programma betrokken?

Marleen Vandendriessche: “Iedereen! Met onze activi-
teiten staan we midden tussen de mensen. En dat zijn 
er veel. Om te beginnen zijn er onze eigen medewer-
kers en de twintigduizend medewerkers van de andere 
bedrijven op de luchthaven. Daarnaast ontvangen we 
jaarlijks meer dan 23 miljoen passagiers. En dan zijn er 
nog de tienduizenden mensen die in de buurt van de 
luchthaven wonen. Allemaal zijn ze betrokken partij en 
hebben ze hun specifieke belangen. Aan ons om daar 
op een zo zorgvuldig en evenwichtig mogelijke manier 
mee om te springen.”

Hoe pak je zoiets aan?

Christel Vandenhouten: “Externe en interne milieucom-
municatie zijn voor ons heel belangrijk. We proberen via 
verschillende kanalen een zo breed mogelijk publiek te 
bereiken met informatie over ons milieu- en energiebe-
leid, onze milieu- en energieprestaties en de nog te reali-
seren doelstellingen. Met onze buurgemeenten Zaven-
tem, Steenokkerzeel, Machelen en Kortenberg wisselen 
we meerdere keren per jaar informatie uit over nieuwe 
projecten of geplande werken. Tijdens zo’n overleg is er 
ook ruimte om klachten te bespreken en oplossingen uit 
te werken. Vier keer per jaar komt de overlegcommissie 
voor de luchthaven bijeen, met vertegenwoordigers van 
veertien omliggende gemeenten, de provincie, de omwo-
nenden, belangengroepen, Belgocontrol en ons bedrijf. 
Tijdens dit overleg geven we informatie over ons milieu-
beleid. Het spreekt voor zich dat veel aandacht gaat naar 
de geluidsproblematiek van de luchthaven. Daarnaast 
hebben we ons burenmagazine Connect dat omwonen-
den onder meer informeert over milieu-initiatieven op  
de luchthaven.”
Marleen Vandendriessche: “Ook burgers kunnen bij 
ons terecht als ze vragen of klachten hebben inzake 

We onderzoeken pro-actief alle 
milieurisico’s maar ook welke 
opportuniteiten een nieuw  
project in zich heeft.

MARLEEN VANDENDRIESSCHE 
Director Legal & Environmental Affairs

“
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WIE IS  
CHRISTEL VANDENHOUTEN?

• Head of Environment

• Sinds 2005 actief bij Brussels  

Airport Company

• Werkte eerder bij ESHER, Biffa  

en Deloitte

• Studeerde biologie en volgde  

een bijkomende masteropleiding  

milieusanering 

Externe en interne milieu- 
communicatie zijn voor ons  
heel belangrijk. We proberen via 
verschillende kanalen een zo breed 
mogelijk publiek te bereiken.

“
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milieu. Zo is er bijvoorbeeld de website batc.be. Deze 
website geeft informatie over het vliegverkeer van en 
naar Brussels Airport voor de omwonenden: informatie 
over baangebruik, vliegroutes en geluidsmetingen. Voor 
klachten over geluidshinder kan men terecht bij de on-
afhankelijke federale ombudsdienst, die hiervoor ver-
antwoordelijk is.”

Hoe vergroten jullie het milieu-
bewustzijn in het eigen bedrijf?

Christel Vandenhouten: “We doen dat door het geven 
van informatie, via overleg en door sensibilisering. Om 
onze collega’s bij het milieubeleid te betrekken schake-
len we heel uiteenlopende kanalen in. Dat gaat van in-
tranet en interne opleidingen tot specifieke campagnes. 
In 2015 werd onze milieucommunicatie in zijn geheel 
geëvalueerd en bijgesteld, waardoor we in de toekomst 
nog effectiever en meer zichtbaar hopen te worden. 
Omdat het milieudepartement nu al beter bekend is 

dan vroeger, worden we vaker spontaan gecontacteerd 
en vroeger betrokken in projecten. Het aantal vragen 
stijgt en er komen verbetervoorstellen binnen zonder 
dat we daar om moeten vragen. Dat is een positieve 
evolutie.”

In welke mate zijn de andere  
bedrijven op de luchthaven betrok-
ken bij milieu- en energiezorg?

Marleen Vandendriessche: “Samenwerken met partners 
op de luchthaven is essentieel voor ons en dus ook voor 
ons milieu- en energiebeleid. Wij brengen de milieucoör-
dinatoren van de bedrijven die gevestigd zijn op de 
luchthaven of er activiteiten uitvoeren regelmatig samen. 
We wisselen dan informatie en ervaringen uit. Bij het op-
stellen van contracten worden ook verplichtingen rond 
milieu en energie opgenomen. Daarbuiten ontplooien we 
nog andere activiteiten. Voor luchtvaartmaatschappijen 
of andere partners die zich hebben onderscheiden op het 
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gebied van milieu reiken we bijvoorbeeld jaarlijks een 
Environment Award uit. De winnaar voor 2015 was 
Snecma. Dat bedrijf paste zijn gebouw voor het testen 
van motoren aan. Door een betere isolatie kunnen er nu 
ook ’s nachts testen worden uitgevoerd zonder dat de 
omwonenden er hinder van ondervinden.”

Wat zijn voor jullie de  
opvallendste verwezenlijkingen 
voor de afgelopen beleids- 
periode 2011-2015?

Christel Vandenhouten: “Ik denk aan onze deelname 
aan het Europese programma voor Airport Carbon Ac-
creditation en ons zonnepanelenpark. Recenter is er 
Connector. Dit gebouw is een mooi voorbeeld van hoe 
we verder gaan dan wat wettelijk verplicht is. De isola-
tiegraad is groot: het gebouw haalt een K-waarde van 
twintig terwijl wettelijk veertig wordt opgelegd. Verder 

zal Connector in de toekomst werken met koude-warm-
teopslag, een techniek die echt vernieuwend is en die 
we vooraf grondig onderzocht hebben. De toepassing 
ervan past in ons beleid om de best beschikbare tech-
nieken in te zetten indien ze op de lange termijn econo-
misch haalbaar zijn.” 

INTERNATIONAAL GENORMEERD
Voor het gericht ontwikkelen van een beleid op het gebied van milieu en  

energie gelden twee internationale normen: ISO 14001 en ISO 50001.  

Zij hebben als doel de prestaties voortdurend te verbeteren. 

Er komen verbetervoorstellen 
binnen zonder dat we daar om 
moeten vragen. Dat is een  
positieve evolutie.

CHRISTEL VANDENHOUTEN 
Head of Environment

“

ISO 14001 is een internationale norm voor milieuma-
nagementsystemen. Het systeem wordt gebruikt om 
een passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoe-
ring ervan te garanderen. De basis ervan is de bekende 
PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act). ISO 50001 is een  
gelijkaardige norm, maar dan voor energiemanage-

mentsystemen. Deze norm richt zich specifiek op het 
terugdringen van het energieverbruik op basis van een 
gedetailleerd inzicht in gebruik en verbruik. Brussels 
Airport gebruikt beide normen als één geïntegreerd sys-
teem voor de analyse en de opvolging van alle milieu- 
en energie-effecten.
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ÉÉN BELEID, ACHT THEMA’S

Milieu is een breed en wat vaag begrip. 
Om ons milieubeleid scherper af te lij-
nen, hebben we het opgesplitst in acht 
thema’s. Samen omvatten ze zowat 
het hele milieuspectrum, maar door ze 
los te koppelen is een meer gefocust 

beleid mogelijk. Uiteraard zijn er duide-
lijke verbanden. Dat zien we bijvoor-
beeld in de acties die we uitwerken. Zo 
heeft een initiatief om de taxitijden te 
verkorten een gunstig effect op de 
CO2-uitstoot én helpt het om de ge-

luidshinder te beperken. Ook keren in 
onze aanpak van de thema’s dezelfde 
aandachtspunten terug, zoals de sa-
menwerking met de luchthavenpart-
ners, het idee dat meten weten is, en 
de dialoog met de buurt. 

Het milieubeleid van de luchthaven steunt op een heldere visie en duidelijke principes.  

Die zijn noodzakelijk, maar mogen niet het eindpunt zijn. Op het terrein de mooie intenties en  

goede plannen tot tastbare resultaten smeden, dat is waar het om draait. 

GELUID

Geluidshinder heeft een be-
langrijke impact op de le-
venskwaliteit en de gezond-
heid van mensen. Het is voor 
Brussels Airport daarom een 
evidente prioriteit om de ge-
luidshinder van de luchtha-
venactiviteiten terug te drin-
gen. Om het geluid op de 
grond te verminderen, heb-
ben we zelf heel wat initia-
tieven genomen. Maar het 
luchtgeluid hebben we zelf 
niet in de hand. Daarvoor 
werken we samen met 
luchtvaartmaatschappijen  
en met de overheid.

ENERGIE

Het energiebeleid van de 
luchthaven steunt op drie 
pijlers: het energieverbruik 
verminderen, het aandeel 
hernieuwbare energie ver-
hogen, en fossiele brand-
stoffen zo efficiënt mogelijk 
gebruiken. De meetresulta-
ten leren dat de inspannin-
gen van de luchthaven op 
deze drie domeinen vruch-
ten afwerpen.

LUCHTEMISSIES 

Luchtkwaliteit en energiebe-
leid hangen nauw samen. 
Minder verbruik van fossiele 
brandstoffen leidt tot min-
der uitstoot. We leveren zelf 
veel inspanningen en stimu-
leren als luchthavenuitbater 
de luchtvaartmaatschap-
pijen om hun verantwoorde-
lijkheid op te nemen.

WATER

Het waterbeleid van de 
luchthaven toont parallel-
len met het energiebeleid. 
Ook hier focust de luchtha-
ven op drie pijlers: het ver-
minderen van leidingwater-
verbruik, het efficiënt 
zuiveren van afvalwater en 
het gecontroleerd afvoeren 
van regenwater. 
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MOBILITEIT

Een goed bereikbare lucht-
haven is een zegen voor de 
regio en voor het hele land. 
Om goed bereikbaar te blij-
ven, moeten we ervoor zor-
gen dat meer passagiers en 
werknemers de wagen 
thuislaten en kiezen voor 
het milieuvriendelijkere 
openbaar vervoer. Verder 
willen we dat de luchthaven 
een handig mobiliteits-
knooppunt is voor de bedrij-
ven en de bewoners van de 
buurt. 

AFVAL

Het afvalbeleid zet fors in 
op samenwerking met de 
luchthavenpartners. Met 
goede informatie zetten we 
de partners aan tot slim 
sorteren. En we geven het 
goede voorbeeld, met inza-
melpunten en speciale op-
leidingen. Het doel is de af-
valstroom op de luchthaven 
te beperken. 

BODEM

De luchthaven werkt de his-
torische vervuiling op de 
luchthaventerreinen syste-
matisch weg. Uiteraard kop-
pelen we dit aan maatrege-
len om nieuwe verontreini- 
ging tegen te gaan. Daar-
naast is het bodembeleid 
ook een instrument om ver-
antwoord om te springen 
met de toegewezen ruimte.

BIODIVERSITEIT

Brussels Airport wil het 
groen op en rond de lucht-
haven goed en optimaal be-
heren. Door goed beheer 
van de graslanden, komen 
er talrijke soorten planten 
en paddenstoelen voor. Er is 
groene ruimte als speelbos 
ingericht en op andere 
plaatsen hebben bijen een 
thuis gekregen. Als het kan, 
werken buurtverenigingen 
en omwonenden mee. Uiter-
aard moet Brussels Airport 
altijd rekening houden met 
de veiligheid.
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Diverse investeringen aan de  
infrastructuur op Brussels Airport 

hebben bijgedragen tot een  
reductie van het grondgeluid. 

GERT GEENTJENS · Airport Noise Expert
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Geluid

De taak en de rol van de luchthaven 
is verschillend voor grondgeluid en 
luchtgeluid. Het grondgeluid komt 
voort uit allerlei activiteiten die op 
het luchthaventerrein zelf plaatsvin-
den, zoals het proefdraaien, het 
taxiën en het afhandelen van de 
vliegtuigen. “Voor de beperking van 
het geluid van deze grondoperaties is 
de luchthaven verantwoordelijk en 
kunnen we zelf maatregelen nemen”, 
zegt Gert Geentjens. “Voor het lucht-
geluid – dat is het geluid afkomstig 
van de landende en vertrekkende 
vliegtuigen – zijn we niet verantwoor-
delijk. Die verantwoordelijkheid ligt 
bij de federale overheid en Belgocon-
trol, het bedrijf dat het luchtverkeer 
boven België regelt. Als luchthaven-
uitbater zijn we natuurlijk wel betrok-
ken partij. En we willen ook actief 
meewerken aan de vermindering van 
het luchtgeluid. Dat doen we bijvoor-
beeld door de geluidshinder in kaart 
te brengen, erover te informeren en 
door met lagere landings- en vertrek-

WIE IS GERT GEENTJENS? 
—

Gert Geentjens is Airport Noise Expert 

bij Brussels Airport Company. Hij startte 

zijn carrière bij de luchthaven in 2013. 

Als geluidsexpert analyseert hij de 

geluidsmetingen en rapporteert hij 

aan de verschillende stakeholders de 

resultaten van de metingen. 

vergoedingen het gebruik van stillere 
vliegtuigen aan te moedigen.”

GRONDGELUID:  
INGREPEN OP EIGEN TERREIN

“De impact van het grondgeluid is 
veel beperkter dan dat van het lucht-
geluid”, benadrukt Gert Geentjens. 
“Toch nemen we in ons streven om 
een goede buur te zijn heel wat 
maatregelen om de geluidshinder 
van de grondoperaties te verminde-
ren. Soms gaat het om infrastructu-
rele investeringen, maar ook relatief 
eenvoudige ingrepen kunnen dikwijls 
voor een grote verbetering zorgen. Zo 
laten we het proefdraaien op volle 
kracht van vliegtuigen na een onder-
houdsbeurt alleen nog toe op een 
plaats die ver van de omwonenden 
ligt. Voor hen maakt dat een groot 
verschil. Ook het proefdraaien van 
C130-vliegtuigen van de Belgische 
luchtmacht gebeurt nu op die plek.”
Een voorbeeld van een infrastructu-

“Het beleid van de luchthaven inzake geluid heeft maar één doelstelling”, zegt Gert Geentjens,  

Airport Noise Expert, “en die is heel duidelijk: de geluidshinder waar mogelijk beperken.” 

SAMENWERKEN  
VOOR MINDER HINDER
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rele investering zijn de geluidswallen 
die de luchthaven liet aanleggen 
naast de dorpskern van Steenokker-
zeel. “Met die ingreep hebben we het 
geluid van taxiënde en wachtende 
vliegtuigen kunnen indijken”, verdui-
delijkt Gert Geentjens. Een andere 
maatregel in dezelfde sfeer is het 
verkorten van de taxitijden. Brussels 
Airport heeft hiervoor meegewerkt 
aan het project Collaborative Decision 
Making (CDM). “Samen met de lucht-
vaartmaatschappijen en de operatio-
nele partners zijn we erin geslaagd 
om de gemiddelde taxitijd drie minu-
ten in te korten. Dat heeft een be-
langrijk effect op de totale jaarlijkse 
geluidsproductie. Overigens helpen 
kortere taxitijden ook om het brand-
stofverbruik en de daaraan gekop-
pelde uitstoot te beperken.”
Een andere investering is de aanleg 
van ondergrondse pijpleidingen voor 
de kerosinebevoorrading van de 
vliegtuigen. “Daardoor is er op het 
luchthaventerrein bijna geen verkeer 
meer van tankwagens”, zegt Gert 
Geentjens.

LUCHTGELUID: EERST METEN,  
DAN DOELGERICHT BEPERKEN

De impact van het luchtgeluid door 
vertrekkende en landende vliegtuigen 
is veel groter dan die van het grond-
geluid. Daarom werkt Brussels Airport 
mee aan een beleid dat het luchtge-
luid zoveel mogelijk beperkt. “Een ge-
richt beleid is onmogelijk zonder een 
grondige kennis van en inzicht in de 
werkelijke geluidshinder”, merkt Gert 
Geentjens op. “Het geluidsmeetnet 
dat we rond de luchthaven hebben 
uitgebouwd is heel belangrijk.”

De metingen zijn het vertrekpunt,  
het doel is minder geluidshinder. Om 
dat doel te bereiken werkt Brussels 
Airport samen met autoriteiten en 
met partners op de luchthaven. Gert 
Geentjens: “De geluidsimpact van de 
luchthaven hangt van vele factoren 
af. We hebben lang niet op alles een 
invloed. Neem nu het weer. De wind-
richting, de windsterkte en de tempe-
ratuur hebben hun invloed op de 
draagkracht van de lucht en dus ook 

We laten proef- 
draaien op volle kracht  
alleen nog toe op een 
centrale plaats van de 
luchthaven. Voor de 
onmiddellijke omgeving 
maakt dat een groot 
verschil. 

GERT GEENTJENS 
Airport Noise Expert

“

Voor elk vliegtuig wordt een geluidscertificaat opgemaakt. Aan de hand daarvan worden luidruchtige toestellen geweerd op Brussels Airport.
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op de snelheid waarmee een toestel 
hoogte kan winnen. De keuze van de 
banen bepaalt dan weer sterk over 
welke gebieden er gevlogen zal wor-
den. Maar het zijn de minister van 
Mobiliteit en Belgocontrol die daar-
over beslissen. Met de geluidsdata 
die we verzamelen en delen, kunnen 
ze wel beter rekening houden met de 
mogelijke hinder voor omwonenden.”

Brussels Airport voert verder alle maat-
regelen uit die de overheid oplegt om 
geluidsoverlast te verminderen. Zo zijn 
er per jaar hoogstens 16 000 nachtslots 
toegelaten, waarvan maximaal 5 000 
voor vertrekkende vliegtuigen. Een slot 
is een toelating om te landen of om op 
te stijgen op de luchthaven. Brussels 
Airport respecteert ook het beleid van 
stille weekendnachten. In de nacht van 
vrijdag op zaterdag mogen er tussen 
één en zes uur ’s morgens geen slots 
voor vertrekkende vliegtuigen gegeven 
worden. Voor de nachten van zaterdag 
op zondag, en van zondag op maan-
dag, geldt dit verbod tussen midder-

nacht en zes uur ’s morgens. Verder 
legt de overheid nog zogenaamde 
quota counts op. “Voor elk vliegtuig 
wordt een geluidshoeveelheid of quota 
count berekend voor landing en ver-
trek. Dat gebeurt op basis van zijn ge-
luidscertificaat”, legt Gert Geentjens uit. 
“Aan de hand daarvan worden luidruch-
tige toestellen geweerd op Brussels 
Airport. Tijdens de nacht gelden de 
strengste limieten, maar ook tijdens de 
ochtend, avond en zelfs overdag zijn er 
beperkingen op de toegestane geluids-
hoeveelheid.” Sowieso zijn oude toe-
stellen met motoren die niet voldoen 
aan de standaarden van geluidsbeheer-
sing niet meer toegelaten op de lucht-
haven.

DE EVOLUTIE  
VAN DE GELUIDSBELASTING

De evolutie van de geluidsimpact ken-
nen we door de oppervlaktes en het 
aantal inwoners of potentieel sterk 
gehinderden binnen geluidscontouren 
met elkaar te vergelijken (zie ‘Bereke-

De beperkingen 
opgelegd aan de Quota 
Count waarden weren 
de meest luidruchtige 
vliegtuigen van  
Brussels Airport.  

GERT GEENTJENS 
Airport Noise Expert

“
Een geluidsmuur naast de dorpskern van Steenokkerzeel. Met deze  infrastructuurinvestering 

beperkt de luchthaven de geluidshinder van taxiënde vliegtuigen. 



22

M I L I E U R A P P O R T  2 0 1 6 G E L U I D

nen en vergelijken’). De oppervlakte 
binnen de Lden-geluidscontour van 
55 dB steeg in het jaar 2015 met 
5,5 procent ten opzichte van het jaar 
2014. Daarentegen daalde het aantal 
potentieel sterk gehinderden binnen 
deze geluidscontour met 5,8 procent, 
tot ongeveer 14 000. Dit is het gevolg 
van de verschuiving van de geluids-
contouren naar minder dichtbevolkte 
zones. Twee elementen liggen aan de 
oorzaak ervan. Ten eerste werd door 
het instellen van een moratorium 
door de federale overheid op 2 april 
2015 teruggekeerd naar de vertrekrou-
tes voor de banen 25R en 25L die in 
voege waren vóór 6 februari 2014. 
Hierdoor werden minder toestellen 
rechtdoor over het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest gestuurd en werd voor 
de bocht naar links terug uitsluitend 
gebruik gemaakt van de korte bocht. 
Dit komt duidelijk tot uiting in de 
Lden-geluidscontour van 55 dB die  
voor het jaar 2015 minder diep in het  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt  

en voor de bocht naar links vanaf 
baan 25R ook duidelijk in oostelijke 
richting verschuift. Een tweede ele-
ment dat voor de verschuiving van de 
geluidscontouren heeft gezorgd is de 
sluiting van de baan 25L-07R wegens 
groot onderhoud in de periode einde 
mei tot half augustus 2015. Hierdoor 
steeg het aantal landingen op baan 
25R en was er een toename van het 
aantal vertrekken op baan 19. Ook 
deze effecten zijn duidelijk in de  
geluidscontouren zichtbaar.

Tussen 2000 en 2015 halveerde de to-
tale oppervlakte binnen de Lden-ge-
luidscontour van 55 dB. Het aantal po-
tentieel sterk gehinderden binnen deze 
geluidscontour is in die periode ge-
daald van bijna 34 000 in het jaar 
2000 tot minder dan 14 000 in 2015, 
een vermindering van bijna zestig pro-
cent. “Vooral minder nachtelijke bewe-
gingen en de evolutie naar een moder-
nere, stillere vliegtuigvloot speelden 
een rol”, stelt Gert Geentjens. 

Een gericht beleid is 
onmogelijk zonder een 
grondige kennis van en 
inzicht in de werkelijke 
geluidshinder. 

GERT GEENTJENS 
Airport Noise Expert

“
Een geluidsmeetpost in de gemeente Steenokkerzeel. 
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CONTOUREN 2015
Voor het berekenen van de contouren van 2015  
doet de luchthaven een beroep op het team van Dick 
Botteldooren, professor akoestiek aan de Universiteit 
Gent. “We berekenen de contouren met een model 
dat zich baseert op een groot aantal data van ge-
luidsniveaus op grondhoogte voor verschillende vlieg-
tuigtypes en bewegingen”, legt hij uit. “We voeden dit 
model ook met de gegevens van alle vluchten die tij-
dens een kalenderjaar op Brussels Airport plaatsvin-
den. Ook de radartracks nemen we mee in onze bere-
keningen. Deze methodiek houdt rekening met 
mogelijke aanpassingen in de opstijg- of aanvliegpro-
cedures, met het daadwerkelijke baangebruik en met 
veranderingen in de vliegtuigvloot. Je krijgt zo een re-
presentatief beeld van de blootstelling aan geluid van 
de omwonenden voor het kalenderjaar waarvoor de 
berekening wordt uitgevoerd. Voor het bepalen van 
geluidscontouren zijn metingen op het terrein niet zo 

interessant. Je zou al heel veel meetposten moeten 
hebben. Naast de kostprijs heeft dit nog een nadeel. 
Onvermijdelijk zullen niet alle meetposten op rustige 
plekken staan, en als een meetpost te dicht bij andere 
sterke geluidsbronnen staat, wordt het moeilijk om 
een onderscheid te maken tussen vliegtuiggeluid en 
andere geluiden, zoals van treinen, vrachtwagens, of 
industrie. Om te controleren of alle gegevens nauw-
keurig verwerkt zijn en de standaardmethodes voor 
het berekenen van geluidscontouren representatief 
zijn voor de Belgische situatie, vergelijken we onze 
berekeningen wel met de metingen.” 

LDEN UITGELEGD
De Lden geeft de jaargemiddelde geluidsbelasting weer 
en houdt daarbij rekening met de opsplitsing van een 
volledig etmaal in een dagperiode (07.00 uur tot 19.00 
uur), een avondperiode (19.00 uur tot 23.00 uur) en 
een nachtperiode (23.00 uur tot 07.00 uur).

Brussels Airport brengt al sinds 1996 de jaarlijkse geluidsbelasting op en rond de luchthaven 

in kaart aan de hand van geluidscontouren. Geluidscontouren zijn lijnen die punten met 

eenzelfde gemiddelde geluidsbelasting met elkaar verbinden. Op basis van het gebied dat  

een contour omvat, kan berekend worden hoeveel omwonenden geluidshinder ondervinden. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen dag-, avond- en nachtcontouren.

BEREKENEN EN VERGELIJKEN

Lden  
CONTOUREN

2000
Lden contour 55 dB

2014
Lden contour 55 dB

2015
Lden contour 55 dB
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AIRPORT NOISE & OPERATION MANAGEMENT SYSTEM 
Brussels Airport beschikt over een geluidsmeetsys-
teem: het Airport Noise and Operation Management Sys-
tem (ANOMS). “Dit systeem is heel performant”, zegt 
Gert Geentjens. “Het koppelt operationele gegevens en 
meteogegevens aan de data van de 21 geluidsmeet-
posten. Dat biedt nieuwe mogelijkheden. Zo kunnen 
we door de koppeling van geluidsgegevens aan vlucht-
gegevens controleren of individuele vliegtuigen geen 
overmatig geluid produceren. We kunnen ook nagaan 
of ze afwijken van de normale vluchtroutes. Dat is be-
langrijke informatie waarmee de federale ombudsman 
eventuele klachten van omwonenden kan natrekken.  

BATC.BE EN APPLICATIE ‘WEBTRAK'
Een belangrijk deel van de verzamelde informatie is 
toegankelijk voor het publiek. Op www.batc.be, de 
website die Brussels Airport samen met Belgocontrol 
maakte, staan de resultaten van 17 van de 21 geluids-
meetposten. Met de applicatie WebTrak kunnen de 
omwonenden de afstand tussen een vliegtuig en hun 
woning nagaan. De website laat verder zien op welke 
baan vliegtuigen landen of opstijgen. “Je vindt er het 
voorspelde baangebruik voor de komende uren, en we 
laten de gegevens over het baangebruik een week 
lang staan”, legt Gert Geentjens uit. “Als er een andere 
baan gebruikt wordt dan voorspeld, dan leggen we uit 
waarom dat zo is.” 

METEN EN INFORMEREN

Al in de jaren negentig investeerde de luchthaven in de uitbouw van een geluidsmeetnet. Het net 

omvat momenteel 21 meetposten op locaties die werden gekozen in functie van de normale 

vliegroutes. “De meetposten op grote afstand van de luchthaven meten het geluid van het 

overvliegende verkeer”, legt Gert Geentjens uit. “Meetposten dichter bij de luchthaven registreren 

naast het geluid van overvliegende vliegtuigen ook het geluid van toestellen aan de grond.”

De locaties van 17 van de  
21 geluidsmeetposten. 



M I L I E U R A P P O R T  2 0 1 6G E L U I D

25

GELUID IN CIJFERS

  * Geen monitoring cijfers bij Belgian Slot Coordination beschikbaar.  

  ** Berekening uitgevoerd met een andere versie van het INM rekenmodel.
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De zonne-energie die we toevoegen  
aan het distributienet van de luchthaven,  
is goed voor ongeveer drie procent van  
ons elektriciteitsverbruik. 

SVEN DECKX · Project and Building Manager
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Brussels Airport is een milieubewuste 
luchthaven en levert dan ook grote in-
spanningen om zijn energieverbruik te 
verminderen. “Zowel vanuit bedrijfseco-
nomisch perspectief als vanuit milieu- 
oogpunt vinden we het erg belangrijk 
om ons energieverbruik zo laag moge-
lijk te houden”, zegt Sven Deckx, Pro-
ject and Building Manager. 2012 was 
een keerpunt in het energiebeleid van 
de luchthaven. Toen werd Brussels  
Airport als eerste luchthaven ter we-
reld gecertificeerd volgens de principes 
van het energiemanagementsysteem 
ISO 50001. “Die certificatie was de 
start voor het scherpstellen van onze 
ambities”, zegt Sven Deckx.  

TRIAS ENERGETICA: DRIE PIJLERS 
VOOR BETERE ENERGIEPRESTATIES

Om de energieprestaties continu te 
verbeteren en tegelijk de CO2-emissies 
te verminderen, hanteert de luchtha-
ven de principes van de Trias Energe-
tica. De Trias Energetica is een aanpak 

WIE IS SVEN DECKX? 
—

Project and Building Manager Sven Deckx 

kwam in 2002 aan boord bij Brussels 

Airport Company. Hij is onder meer 

verantwoordelijk voor het energie- en 

installatiebeheer in de gebouwen van  

de luchthaven. 

die steunt op drie pijlers. De eerste en 
belangrijkste pijler is het energiever-
bruik beperken. Een voorbeeld: bij de 
bouw van het nieuwe Connectorge-
bouw investeerde de luchthaven in een 
goede isolatie en het maximaal benut-
ten van natuurlijk licht. Het aandeel 
hernieuwbare energie verhogen, is de 
tweede pijler. De luchthaven beschikt 
daarvoor vandaag al over twee grote 
zonnepanelenparken. Tot slot zet deze 
aanpak aan tot een zo efficiënt moge-
lijk gebruik van fossiele brandstoffen. 
Met dat doel onderzoekt de luchthaven 
de haalbaarheid van een warmte-
krachtkoppeling. 
 
HET ENERGIEVERBRUIK  
VERMINDEREN

Brussels Airport heeft zichzelf de doel-
stelling opgelegd om tegen 2020 zijn 
primair energieverbruik (in GJprim/m²) 
te verminderen met twintig procent. 
Nieuwe gebouwen als Connector zijn 
altijd een opportuniteit om nieuwe 

Brussels Airport stelde zichzelf in 2012 het doel om tegen 2020 het energieverbruik te 

doen dalen met twintig procent. Hiervoor zitten we meer dan op koers. Sterker nog, we 

zullen beter doen en deze ambitieuze doelstelling overtreffen.

DE DALING IS INGEZET

Energie
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technologieën toe te passen. Connec-
tor werd in maart 2015 in gebruik ge-
nomen en vormt het kloppend hart 
van de luchthaven. Het is ontworpen 
volgens duurzame principes. Een laag 
energieverbruik stond bovenaan de 
ontwerpprioriteiten, evenwel zonder in 
te boeten op het comfort van de ge-
bruikers. Het resultaat: een aange-
naam gebouw, met grote open ruimtes 
en veel natuurlijk daglicht. 

“Met Connector wilden we beter 
doen dan de wettelijk verplichte 
K-waarde van veertig”, preciseert 
Sven Deckx. De K-waarde staat voor 
de isolatiewaarde van een gebouw 
en wordt berekend op basis van de 
gebruikte materialen, de grootte van 
het gebouw en de hoeveelheid 
warmteverlies. Hoe lager de 
K-waarde, hoe beter geïsoleerd en 
dus hoe energiezuiniger een gebouw 
is. Met een K-waarde van twintig 
scoort Connector veel beter dan de 
wettelijk verplichte norm. “Om die 
goede score te halen, hebben we 
zwaar geïnvesteerd in dakisolatie, 

muurisolatie en ramen met een hoge 
isolatiewaarde”, licht Sven Deckx toe.
 
“In Connector willen we passagiers een 
zo ruim mogelijk zicht geven op de 
luchthavenactiviteiten. Daarom hebben 
we ervoor gekozen om met grote 
ramen te werken aan de gevels aan de 
oost- en westkant”, legt Sven Deckx uit. 
Bijkomend voordeel: de grote ramen 
zorgen voor een maximaal natuurlijk 
licht. Het hoogrendementsglas garan-
deert bovendien een hoog thermisch en 
geluidscomfort. Het noordelijk georiën-
teerd dak heeft een shedstructuur, 
waarbij aan de rechte zijkanten ramen 
zijn geplaatst. Het gaat om ongeveer 
1 500 m² dakvenster met hoogrende-
mentsglas. “Zo kan ook via het dak veel 
licht binnenvallen zonder dat het te 
warm wordt”, legt Sven Deckx uit. Zon-
neschermen bij de ramen aan de west-
kant en zonnevinnen bij de ramen aan 
de oostkant verhinderen dat de zon het 
gebouw te snel zou opwarmen. 

Bij renovaties van bestaande gebou-
wen gaat Brussels Airport altijd na hoe 

de isolatie van de bouwschil verbeterd 
kan worden. Bij elke vernieuwing van 
een plafond wordt de bestaande ver-
lichting vervangen door ledlampen. 
Ook voor de operationele verlichting 
van start- en landingsbanen vormen 
ledlampen een volwaardig alternatief. 
De luchthaven volgt een meerjarenpro-
gramma dat voorziet in de gefaseerde 
vervanging van de bestaande verlich-
ting van de banen en de platformen 
door ledlampen. In 2015 werden op 
baan 25L al meer dan 1 350 lampen 
vervangen. De baan is daarmee de eer-
ste in Europa die volledig is uitgerust 
met ledlampen. Het verbruik van de 
verlichting langs de banen bedraagt 
jaarlijks ongeveer 400 MWh, wat over-
eenstemt met het jaarverbruik van 
150 gezinnen.

“Ook de collega’s van de ICT-afdeling 
leveren grote inspanningen om het 
energieverbruik te doen dalen”, ver-
volgt Sven Deckx. “In 2013 zijn we ge-
start met een Green ICT-strategie. Een 
belangrijke actie was het virtualiseren 
van de servers: fysieke servers werden 

Brussels Airport Company produceert met zijn zonnepanelen jaarlijks ongeveer 2 900 MWh hernieuwbare energie.
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deels vervangen door virtuele, soft-
warematige servers. Zo hebben we het 
aantal fysieke servers kunnen terug-
brengen van 280 naar 72.” Met aan-
zienlijke energiebesparingen als ge-
volg, want er is veel minder koeling 
nodig en de benodigde capaciteit van 
de voeding ligt ook gevoelig lager. 
Minder servers nemen ook minder 
plaats in het datacenter in. Bij de aan-
koop van nieuwe ICT-apparatuur kiest 
Brussels Airport voortaan ook altijd 
voor A-merken en voor installaties die 
minder gekoeld moeten worden. 

HET AANDEEL HERNIEUWBARE 
ENERGIE VERHOGEN 

Sinds september 2010 koopt Brussels 
Airport uitsluitend groene stroom. Te-
gelijkertijd blijft de luchthaven investe-
ren in technologieën voor hernieuw-
bare energie om zo een gedeelte van 
zijn elektriciteit zelf op te wekken. “Het 
plaatsen van zonnepanelen op een 
luchthaven is niet evident”, vertelt 
Sven Deckx. “Zonnepanelen kunnen 
een invloed hebben op de radar en an-
dere systemen voor luchtverkeerslei-
ding. Of ze kunnen een hinderlijke re-
flectie van het zonlicht veroorzaken.”
 
In 2011 werd een ruim park van zonne-
panelen geplaatst op het dak van een 
vrachtgebouw van Brucargo. Meer dan 
7 200 panelen leveren er jaarlijks on-
geveer 1 500 MWh. Dat is vergelijkbaar 
met het elektriciteitsverbruik van on-
geveer 450 gezinnen. Eind 2013 volgde 
de opening van een tweede zonnepa-
nelenpark. Dit park bevindt zich op 
grondniveau aan de rand van het 
luchthaventerrein. In totaal zorgen hier 
5 760 bijkomende zonnepanelen op 
een oppervlakte van 1,7 hectare voor 
een gemiddelde productie van 1 100 
MWh. Dat is vergelijkbaar met het jaar-
lijks elektriciteitsverbruik van meer 
dan 300 gezinnen. “Hiermee komt 
onze totale jaarlijkse gemiddelde pro-
ductie van eigen zonne-energie op 

2 900 MWh, het verbruik van 800 ge-
zinnen”, zegt Sven Deckx. “De zon-
ne-energie die we rechtstreeks toevoe-
gen aan het distributienet van de 
luchthaven, is nu goed voor drie pro-
cent van ons elektriciteitsverbruik.”

Een andere innovatieve techniek is de 
koude-warmteopslag (KWO). Koude- 
warmteopslag is een methode om 
energie in de vorm van warmte of 
koude op te slaan in het grondwater. 
“In de zomer wordt koud grondwater 
gebruikt om gebouwen af te koelen”, 
verduidelijkt Sven Deckx. “Als het 
grondwater na de zomer is opge-
warmd, kan het in de winter dienen 
om gebouwen te verwarmen.” In 2013 
voerde de luchthaven een pilootproject 
uit, met gunstig resultaat. In het 
nieuwe verbindingsgebouw tussen de 
terminal en Pieren A en B, Connector, 
zal de techniek toegepast worden. In 
2016 starten de werken. 
 
EFFICIËNT INZETTEN  
VAN FOSSIELE BRANDSTOFFEN

Fossiele brandstoffen zijn eindig en de 
verbranding ervan zorgt voor CO2-uit-

stoot. Daarom spoort de derde stap in 
de Trias Energetica aan tot meer effi- 
ciëntie wanneer toch nog fossiele 
brandstoffen gebruikt worden. In lijn 
met deze derde stap investeert de 
luchthaven systematisch in installaties 
met een hoog rendement. 

Het wagenpark van dienstvoertuigen 
op het luchthaventerrein wordt ook 
stapsgewijs duurzamer gemaakt. Mid-
den 2016 zullen de eerste dienstwa-
gens op aardgas worden aangekocht. 
Zij stoten negentig procent minder fijn 
stof uit dan auto’s op klassieke brand-
stoffen. Eind 2015 werd beslist om in 
2016 over te gaan tot de aankoop van 
dertig elektrische bussen voor het 
transport van passagiers. Ze worden 
begin 2018 ingezet en zijn goed voor 
een jaarlijkse reductie van 600 ton CO2.

Verder bestudeert de luchthaven ook 
innovatieve technieken zoals warmte-
krachtkoppeling. Sven Deckx: “Warm-
tekrachtkoppeling is geen duurzame 
energiebron op zich, maar houdt in dat 
elektriciteit en warmte gelijktijdig op-
gewekt worden, met energiebesparing 
als resultaat. Een belangrijke voor-

Brussels Airport telt 793 medewerkers. Allemaal mensen die thuis ook 
energie verbruiken. En die thuis wellicht nog heel wat energie kunnen be-
sparen. Wie wil, kan tijdens de opleiding tot energiesnoeier leren hoe ze 
dat kunnen doen. Ze krijgen tips van een professional en gaan met ener-
giemeters op zoek naar de energievreters in hun woning. Tegelijkertijd 
komen de cursisten ook meer te weten over de energiedoelstellingen en 
-inspanningen van Brussels Airport. De opleiding vond in 2015 voor het 
eerst plaats en wordt wegens succes herhaald in 2016. 

OPLEIDING ENERGIESNOEIERS
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ENERGIEBOEKHOUDING:  
METEN IS WETEN

waarde is dat de warmte en de  
elektriciteit ter plaatse worden ge-
bruikt. Bijzonder geschikt dus op een 
dichtbebouwd luchthaventerrein.” 
In 2012 begon de luchthaven aan de 
eerste studie voor een warmtekracht-
koppelingsinstallatie. Het resultaat 
was positief en het concept werd tij-
dens de winter van 2015-2016 verder 
praktisch onderzocht. Een gedetail-
leerde technische en financiële haal-
baarheidsstudie moet in de loop van 
2016 uitsluitsel geven. De eerste fase 

van de implementatie is gepland voor 
2016. “Tegelijkertijd blijven we voor de 
klassieke installaties nagaan of er ver-
beteringen mogelijk zijn”, benadrukt 
Sven Deckx. “Dat is bijvoorbeeld het 
geval voor de koel- en verwarmingsin-
stallaties. Met slimme ingrepen komen 
we tot belangrijke besparingen.”

STRATEGISCH  
ENERGIEPLAN 2016-2030

De duurzame ontwikkeling van de 

luchthaven is een topprioriteit voor 
Brussels Airport. Daarom werd midden 
2015 gestart met de opmaak van een 
energiestrategie met tijdshorizon  
2016-2030. Deze strategie werd in 
maart 2016 goedgekeurd. 

De nieuwe energiestrategie moet  
de behoeften aan koude-, warmte-  
en elektriciteitsvoorzieningen van 
Brussels Airport en zijn luchthaven-
partners op duurzame, voldoende en 
adequate wijze invullen. 

Doelgericht acties opzetten vereist een goed inzicht 
in de evolutie van het energieverbruik. Brussels  
Airport heeft met dat doel een telemetrisch meetnet 
opgestart. “In totaal volgen we 32 afnemers die ge-
bruikmaken van de warmte die we opwekken in 
twee centrale stookinstallaties”, legt Sven Deckx uit. 
“Ook voor het elektriciteitsverbruik hebben we zo’n 
telemetrisch netwerk. Alle verbruiksgegevens wor-

den rechtstreeks ingelezen in onze energieboekhou-
ding.” De resultaten leren dat de totale energiecon-
sumptie van de luchthaven de voorbije jaren is 
gedaald. “We zien ook dat ons energieverbruik geen 
directe relatie heeft met het toenemend aantal pas-
sagiers”, zegt Sven Deckx. “Het is vooral afhankelijk 
van de energie-efficiëntie van de infrastructuur. En 
natuurlijk van het weer.”
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ENERGIE IN CIJFERS

WAT IS DE DOELSTELLING?

WAT IS AL GEREALISEERD?

DE LUCHTHAVEN WIL HET PRIMAIRE ENERGIEVERBRUIK  
PER VIERKANTE METER MET TWINTIG PROCENT DOEN DALEN 
TEGENOVER 2020. HET REFERENTIEJAAR IS 2009. VANDAAG IS 
AL EEN VERMINDERING VAN 8,62% BEREIKT.

ELEKTRICITEITSVERBRUIK (IN GJprim/m²)

PRODUCTIE HERNIEUWBARE ENERGIE (IN MWh)

2 900 MWh  
DE ELEKTRICITEITSPRODUCTIE VAN DE ZONNEPANELEN  

VAN DE LUCHTHAVEN KOMT OVEREEN MET HET JAARLIJKSE 
ELEKTRICITEITSVERBRUIK VAN 800 GEZINNEN.

DE DALENDE TREND IN  

ELEKTRICITEITSVERBRUIK WERD 

IN 2015 AANGEHOUDEN. 

2011 1,49

2012 1,48

2013 1,45

2014 1,50

2015 1,40

2011 150

2012 1 712

2013 1 679

2014 2 897

2015 2 967

800

=
2 900

MWh GEZINNEN

%

= 3% VAN ONS ELEKTRICITEITSVERBRUIK 
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2015 was het jaar met de op  
één na kleinste CO2-uitstoot ooit.

ELS HEYVAERT · Environment Manager Energy & Emissions
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Brussels Airport neemt systematisch 
maatregelen om de luchtkwaliteit op 
en rondom de luchthaven te verbete-
ren. Dat gebeurt in lijn met het ener-
giebeleid, want beide zijn onlosma-
kelijk met elkaar verbonden. De 
luchthaven focust zich vooral op het 
terugdringen van de CO2-uitstoot en 
koppelt dat aan een concrete doel-
stelling: een verlaging van twintig 
procent tegen 2020. 

“2015 was het jaar met de op één na 
kleinste CO2-uitstoot ooit”, becom-
mentarieert Environment Manager 
Els Heyvaert de resultaten. “Waarom 
2014 beter was? Omdat het toen 
veel warmer was en we minder heb-
ben moeten stoken. En we hadden 
het Connectorgebouw nog niet in ge-
bruik genomen.” Maar ze verzekert 
dat de luchthaven ook de volgende 
jaren zal inzetten op een verdere da-
ling van de CO2-uitstoot.

WIE IS ELS HEYVAERT?
—

Als Environment Manager Energy  

& Emissions stippelt Els Heyvaert het 

energie- en het emissiebeleid van de 

luchthaven uit. Ze stuurt ook het pro-

gramma Airport Carbon Accreditation  

aan. Els werkt voor Brussels Airport  

Company sinds 2015. 

EERST VEGEN VOOR EIGEN DEUR

“We focussen ons beleid voor het be-
perken van luchtemissies in de eerste 
plaats op de aspecten die we zelf in de 
hand hebben”, legt Els Heyvaert uit. 
Brussels Airport gebruikt momenteel 
zestien stookinstallaties voor de ver-
warming van de luchthavengebouwen. 
“De twee grootste stookcentrales zijn 
door hun omvang onderworpen aan di-
verse regels op het gebied van luchte-
missies. Ze worden voortdurend gecon-
troleerd op de uitstoot van verzurende 
en ozonvormende emissies zoals CO, 
NOX, SO2 en fijn stof (PM10 en PM2,5). 
Brussels Airport doorstond in 2015 alle 
controles met glans: de gemeten waar-
den lagen voor alle geciteerde normen 
ver beneden de emissiegrenswaarden.”

SAMENWERKEN MET  
LUCHTHAVENPARTNERS

Op een luchthaven werken veel par-
tijen die ook hun steentje kunnen bij-

Met kleine en grote maatregelen dringt Brussels Airport de CO2-uitstoot van zijn 

stookinstallaties terug. Samen met zijn partners neemt de luchthaven ook initiatieven om de 

milieu-impact van dienstwagens en rollend materiaal te beperken. 

ER HANGT VERANDERING  
IN DE LUCHT

Luchtemissies
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dragen aan een betere luchtkwaliteit. 
“Als luchthavenuitbater zijn we goed 
geplaatst om die partijen samen te 
brengen en een gecoördineerd beleid 
uit te stippelen,” zegt Els Heyvaert. “Zo 
werken we met onze partners op de 
luchthaven samen aan een verminde-
ring van de luchtemissies door rollend 
materieel en dienstvoertuigen.” Deze 
strategische samenwerking past in het 
Europese programma Airport Carbon 
Accreditation waaraan Brussels Airport 
participeert. De doelstelling van dit 
programma is de CO2-uitstoot van 
luchthavens te reduceren. 

Voor een van de samenwerkingsprojec-
ten, rond Continuous Descent Operations 

(CDO), onderzocht Brussels Airport 
samen met Belgocontrol en Brussels 
Airlines, en met steun van de Europese 
Unie, wat de baten zijn van ‘glijdende 
landingsbewegingen’. In het Brusselse 
luchtruim dalen de vliegtuigen door-
gaans trapsgewijs. Bij een glijdende da-
ling is het mogelijk om brandstof te be-
sparen, wat een gunstig effect heeft op 
de CO2-uitstoot. De resultaten van meer 
dan 3 000 testvluchten bevestigen dit. 
Voor een Airbus 320, bijvoorbeeld, ligt 
de CO2-uitstoot 160 kilogram lager bij 
een landing volgens de CDO-procedure. 
Een Airbus 330 vermijdt zelfs 315 kilo-
gram CO2. Dit komt overeen met een 
gemiddelde autorit van 2 000 km. 
Sinds midden 2014 wordt deze ge-

stroomlijnde landingsprocedure aange-
boden aan elke piloot die landt op de 
banen 25L/R en 19, als het vliegverkeer 
het toelaat.

Om de taxitijden te verkorten werkte 
Brussels Airport ook mee aan het pro-
ject Collaborative Decision Making (CDM). 
Dit samenwerkingsverband met de 
luchtvaartmaatschappijen en de opera-
tionele partners deed de gemiddelde 
duur van een uitgaande grondbeweging 
op de luchthaven met meer dan drie 
minuten dalen. Dat resulteerde in een 
CO2-reductie van 18 000 ton per jaar. 
Brussels Airport kreeg in 2010 als 
tweede Europese luchthaven het certifi-
caat van CDM-luchthaven.

EUROPESE ERKENNING
De inspanningen van de luchthaven om de luchtemissies te 
reduceren krijgen Europese erkenning. In 2015 haalde Brussels 
Airport opnieuw niveau 3 van het certificaat Airport Carbon 
Accreditation (ACA). Dit programma van de Airport Council 
International Europe (ACI), de beroepsorganisatie van lucht- 
havenuitbaters, is voor Brussels Airport een belangrijk 
beleidsinstrument om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het 
moedigt luchthavens aan om op een éénduidige manier te 
rapporteren over CO2-emissies en om vervolgens op een 
gefundeerde manier initiatieven voor de reductie te ontplooien. 

ACA omvat vier niveaus. Het eerste niveau bevestigt de op-
maak van een extern geauditeerde CO2-voetafdruk van de 
eigen emissies van het luchthavenbedrijf. Het gaat hier om 
emissies afkomstig van aardgas, stookolie, brandstof voor 
dienst- en bedrijfswagens (scope 1) en aangekochte elektriciteit 
(scope 2). Op niveau 2 worden maatregelen uitgewerkt om 
deze CO2-emissies te reduceren. Op niveau 3 brengt de lucht-
haven haar volledige CO2-uitstoot in kaart (scope 3, volgens het 
protocol Green House Gas). Naast haar eigen uitstoot bekijkt 
de luchthaven ook die van haar partners. Het gezamenlijk uit-
werken van maatregelen om de CO2-uitstoot te beperken, is 
een vereiste op dit niveau. Het vierde en hoogste niveau be-
kroont luchthavens die volledig CO2-neutraal zijn.

De strategie om samen met de 
luchthavenpartners de CO2-uitstoot te 
reduceren, werpt vruchten af. In 2015 
behaalde Brussels Airport Company 
opnieuw het certificaat op niveau 3. 
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LUCHTEMISSIES IN CIJFERS

WAT IS AL GEREALISEERD?

BRUSSELS AIRPORT WILDE TEGEN 2020 HAAR EIGEN CO2-UITSTOOT MET TWINTIG 

PROCENT VERLAGEN, TEN OPZICHTE VAN 2010. IN 2014 WERD DE UITSTOOT AL MET 

27% VERMINDERD EN WAS HET DOEL DUS RUIMSCHOOTS OVERTROFFEN. DE 

LUCHTHAVEN LEGDE ZICH DAAROM EEN NIEUWE DOELSTELLING OP: EEN REDUCTIE 

VAN 40% TEGEN 2030, TEN OPZICHTE VAN HET REFERENTIEJAAR 2010.

CO2-UITSTOOT TGV VERBRANDING GAS,  

STOOKOLIE EN DIESEL (NIET GENORMALISEERD)

EVOLUTIE CO2-UITSTOOT STATIONAIRE  

BRONNEN (VERBRANDING GAS, STOOKOLIE, DIESEL)

WAT IS DE DOELSTELLING?

CO2 EMISSIES  
AARDGAS (TON)

CO2 EMISSIES  
STOOKOLIE (TON)

CO2 EMISSIES  
DIESEL NOODGROEPEN 

(TON)

2010

2015

2030

25 0
0

0

20
 0

0
0

15 0
0

0

10
 0

0
0

5 0
0

0
 

0

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000 

0

WERKELIJKE CO2-UITSTOOT (TON)

GENORMALISEERDE CO2-UITSTOOT* (TON)

DOOR DE AANKOOP VAN GROENE STROOM 

IS ER GEEN CO2-UITSTOOT TEN GEVOLGE VAN 

ONS ELEKTRICITEITSVERBRUIK.

  * Bij de genormaliseerde CO2-uitstoot wordt deze gecorrigeerd op basis van de buitentemperatuur (correctie naar graaddagen).

- 40 %

2011

2012

2013

2014

2015
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Omdat we belangrijke  
waterverbruikers zijn, dragen we  
een grote verantwoordelijkheid.  
Zorgvuldig en zuinig omgaan  
met water is het uitgangspunt  
van ons waterbeleid. 

LAURENS HERMANS · Head of Outside Infrastructure
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“Water is onmisbaar op een luchtha-
ven”, stelt Laurens Hermans, Head of 
Outside Infrastructure. “We gebruiken 
het voor de sanitaire installaties, voor 
koeling, voor luchtbevochtiging, voor 
het ontijzelen van vliegtuigen en nog 
voor veel meer. Omdat we belang-
rijke waterverbruikers zijn, dragen we 
een grote verantwoordelijkheid. Zorg-
vuldig en zuinig omgaan met water is 
het uitgangspunt van ons waterbe-
leid. We investeren veel in waterbe-
sparende technieken. En waar het 
kan, gaan we regenwater of gezui-
verd afvalwater gebruiken in plaats 
van leidingwater.”

LEIDINGWATERVERBRUIK  
VERMINDEREN

Een voorbeeld van een waterbespa-
ringsactie is de installatie van water-
loze urinoirs. Deze komen zowel in de 
bestaande publieke toiletten als in de 
toiletkernen van nieuwe gebouwen. 
“Hierdoor kunnen we het jaarlijks ge-

WIE IS LAURENS HERMANS? 
—

Laurens Hermans is hoofd van de afdeling 

Outside Infrastructure. Met zijn team 

staat Laurens onder meer in voor de uit-

bating van de waterzuiveringsinstallatie 

en voor het beheer van de wachtbekkens 

en het rioleringssysteem. 

bruik van leidingwater met 8,5 procent 
doen dalen”, weet Laurens Hermans. 
Een andere maatregel is het spoelen 
van de trommelzeef van de waterzui-
veringsinstallatie met gezuiverd afval-
water in plaats van leidingwater. “Dat 
levert een besparing op van bijna an-
derhalf miljoen liter leidingwater per 
jaar”, zegt Laurens Hermans.

WATER SLIM ZUIVEREN

Verantwoord omgaan met water bete-
kent ook alle afvalwater correct en ef-
ficiënt zuiveren. De volgende water-
stromen worden behandeld in de eigen 
waterzuiveringsinstallatie van de lucht-
haven: afvalwater van de sanitaire in-
stallaties van de luchthavengebouwen, 
afvalwater van de toiletten van de 
vliegtuigen en, in de winter, regenwa-
ter dat afstroomt van de locaties waar 
vliegtuigen ontijzeld worden.

Omdat de samenstelling van het water 
op de luchthaven erg verschilt tijdens 

Water is onontbeerlijk voor een luchthaven. Een reden te meer om er zorgvuldig  

mee om te springen. De luchthaven streeft naar een strikte monitoring van de bronnen, 

het verbruik en de kwaliteit.

IN DE WEER VOOR WATER

Water
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het winter- en zomerseizoen werkte de 
luchthaven samen met de firma Trevi 
een uniek zuiveringsconcept uit. De in-
stallatie meet de verontreinigingsgraad 
van het regenwater en zuivert dit wan-
neer de concentratie aan ontijzelings-
producten te hoog is. Het regenwater 
met een zeer hoge concentratie aan 
ontijzelingsproducten gaat naar een 
apart bufferbekken en wordt in de 
zomer als koolstofbron gebruikt, waar-
door geen extra chemicaliën voor de 
afvalwaterbehandeling meer nodig 
zijn. Het bufferbekken wordt ook inge-
zet voor slibopslag.

Een ander aspect van het waterbeleid 
is de scheiding van de afvalwaterstro-
men en het regenwater. Vanuit de visie 
dat afvalwaterstromen gescheiden 
moeten blijven van het afvloeiende re-
genwater, nam de luchthaven in de 
winter van 2014-2015 een centraal plat-
form voor het ijsvrij maken van vlieg-
tuigen in gebruik. Dit centraal platform 
heeft als voordeel voor het milieu dat 
het ontijzelingswater beter kan worden 
opgevangen. Het ontijzelingswater 

wordt opgevangen in twee onder-
grondse tanks om het vervolgens met 
tankwagens naar de waterzuiverings-
installatie af te voeren. 

REGENWATER  
GECONTROLEERD AFVOEREN

Het terrein van Brussels Airport is 
1 245 hectare groot en ongeveer 
725 hectare ervan bestaat uit verharde 
oppervlaktes en daken. Op de verhar-
ding komt een massa regenwater te-
recht. Dat kan niet infiltreren en moet 
dus afgevoerd worden. Om te vermij-
den dat de stroomafwaarts gelegen 
gemeenten te veel water moeten ver-
werken, wordt het regenwater via af-
zonderlijke rioleringen afgeleid naar 
twee wachtbekkens. Het water wordt 
dan vanuit de wachtbekkens afgevoerd 
naar de ontvangende beken. Dit proces 
wordt gestuurd op basis van de water-
stand in de beken. Koolwaterstofaf-
scheiders aan de ingang van de wacht-
bekkens verhinderen dat eventuele 
olie of kerosine van het tarmac in de 
wachtbekkens terecht komt.

Om te vermijden dat de 
stroomafwaarts gelegen 
gemeenten te veel wa-
ter moeten verwerken, 
wordt het regenwater 
via afzonderlijke riolerin-
gen afgeleid naar twee 
wachtbekkens.

LAURENS HERMANS 
Head of Outside Infrastructure

“

Brussels Airport behandelt jaarlijks meer dan 420 000 m3 afvalwater.
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Regenwater massaal laten afvloeien 
zou kunnen leiden tot een daling van 
het grondwaterpeil. Daarom legde de 
luchthaven een infiltratiebekken aan 
ter hoogte van de parking Korenberg. 
Via een tiental verticale grindkokers 
kan het regenwater daar vlot in de on-
dergrond zakken. Om elk vervuilingsri-
sico te vermijden, passeert het regen-
water hier eerst langs een kool- 
waterstofafscheider en een slibtank.

MONITORING VAN  
WATERVERBRUIK EN -KWALITEIT

Werken de genomen maatregelen 
van het waterbeleid? Waar is bijstu-
ring nodig? Voor een gedegen beleid 
en gerichte acties is het belangrijk 
om het verbruik en de bronnen van 
het verbruikte water goed op te vol-
gen. Laurens Hermans: “Daarom zijn 
we al enkele jaren geleden gestart 
met het monitoren en analyseren van 
het waterverbruik in de belangrijkste 
gebouwen, de terminals, Pieren A en 
B. Dat doen we nu maandelijks. Het 

verbruik in de kleinere gebouwen, 
zoals onze kantoren en de brand-
weerkazernes, volgen we minstens 
één keer per jaar op.” De monitoring 
kan trends aan het licht brengen of 
afwijkingen in het verbruik, die nader 
onderzocht moeten worden. Bij de 
bouw van nieuwe gebouwen zal de 
luchthaven het waterverbruik voort-
aan al analyseren in een voorstudie. 
De primeur van deze preventieve 
aanpak is voor de nieuwe brandweer-
kazernes, met onder meer aandacht 
voor gebruik van regenwater en infil-
tratie van regenwater. In 2016 wordt 
gestart met de bouw ervan. 

De resultaten van de monitoring tonen 
dat het waterverbruik per passagier 
structureel daalt. Maar door het grote 
aantal passagiers – gemiddeld vijfen-
zestigduizend per dag – en de vele 
werknemers op de luchthaven blijft het 
leidingwaterverbruik aanzienlijk. Het 
water wordt vooral gebruikt voor sani-
tair, koeling en luchtbevochtiging, 
zowel in de terminals, de Pieren als in 

Om het regenwater gecontroleerd af te voeren, maakt de luchthaven gebruik van wachtbekkens. 
De ballen in het wachtbekken dienen om vogels uit het water te houden.

de kleinere gebouwen. “Het grote aan-
tal gebruikers heeft als voordeel dat 
gerichte acties ook grote resultaten 
kunnen opleveren”, bekijkt Laurens 
Hermans het positief. 

In 2015 startte de luchthaven enkele 
initiatieven om ook de oppervlakte- 
waterkwaliteit op te volgen. Zo wer-
den er zuurstofmeters geplaatst in 
de afstromende beken na het wacht-
bekken van Brucargo en het noord-
oostelijk wachtbekken. Het doel was 
na te gaan of het zuurstofgehalte in 
het ontvangende oppervlaktewater 
voldoet aan de milieukwaliteitsnor-
men. Op twee momenten in de 
zomer en twee in de winter werd 
aan de hand van schepstalen ook  
de kwaliteit van het afstromende  
regenwater geanalyseerd. Dit onder-
zoek wordt in 2016 verdergezet en 
uitgebreid. Brussels Airport verza-
melt nu data gespreid over het 
ganse jaar, om zo een nog duidelij-
ker beeld te krijgen van de kwaliteit 
van het regenwater.  
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OPERATIE TOILETWATER

“Tijdens een shift behandelen we tot dertig vluchten.”
VALENTIN VOETS • Operator Handling water & toiletservices

Valentin Voets, al 26 jaar in dienst bij Aviapartner, legt uit hoe het ledigen van  

de toiletten van de vliegtuigen op een milieuvriendelijke manier gebeurt.

OPVANG VAN  
HET TOILETWATER

De operator rijdt met een speciale 
wagen voor de opvang van het toi-
letwater tot aan het vliegtuig. 
“Daar maken we twee buizen vast 
aan het vliegtuig”, vertelt Valentin 
Voets. “Een dikke darm om het 
vliegtuig leeg te maken en een 
dunnere darm om het vliegtuig 
terug te vullen met spoelwater. 
Aan dit spoelwater wordt een ont-
smettingsproduct toegevoegd. Het 
ledigen van het vliegtuig duurt 
minder dan vijf minuten.”

LEDIGEN EN SPOELEN  
VAN DE TANKWAGEN

Van zodra de tank van de wagen 
vol is, rijdt de operator naar de 
technische installatie. Daar rijdt hij 
de wagen boven een grote put 
waar de wagen wordt geledigd. 
Via ondergrondse leidingen komt 
het afvalwater terecht in de water-
zuiveringsinstallatie. Daarna krijgt 
de wagen nog een spoelbeurt.

WATERZUIVERINGS- 
INSTALLATIE

Vervolgens wordt aan de andere 
kant van het gebouw de vaste 
fractie van de vloeibare afge-
scheiden. “Via ondergrondse lei-
dingen loopt de vloeibare fractie 
naar de waterzuiveringsinstalla-
tie”, vertelt Valentin Voets. "De 
vaste fractie, onder meer papier en 
voorwerpen die in het toilet zijn 
gevallen, wordt apart als afval af-
gevoerd en verbrand met energie-
recuperatie", vervolgt Valentin 
Voets. 

1 2 3
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WATER IN CIJFERS

LEIDINGWATERVERBRUIK IN DE 
PIERZONES EN DE TERMINAL 

BEHANDELD 
AFVALWATER

BUFFERCAPACITEITAFVALWATER

1 460 000 LITER LEIDINGWATER   
BESPAART DE LUCHTHAVEN DOOR DE TROMMELZEEF VAN ZIJN WATERZUIVERINGSINSTALLATIE 

TE SPOELEN MET GEZUIVERD AFVALWATER IN PLAATS VAN MET LEIDINGWATER.

2011 13,4

2012 12,3

2013 12,0

2014 10,6 

2015 11,4

2011 308 746

2012 347 430

2013 361 921

2014 375 091

2015 426 641

LITER/PASSAGIER IN m³, SANITAIR AFVALWATER EN ONTIJZELINGSWATER 

30 - 800 LITER
AFVALWATER  

PER VLIEGTUIG

150 000 m³
BRUCARGO  

WACHTBEKKEN  

110 000 m³
NOORDOOSTELIJK  

WACHTBEKKEN
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Sinds midden 2015 stijgt  
het aantal treinreizigers van en 
naar de luchthaven sneller dan  
het aantal passagiers.

ALAIN VANDENPLAS · Mobility and Intermodality Manager
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“Nergens in ons land komen zo veel 
verschillende vervoersstromen in zo’n 
hoge concentratie samen als in en 
rond de luchthaven. Dat is een grote 
troef”, zegt Alain Vandenplas, Mobility 
and Intermodality Manager. “Als 
knooppunt dragen we sterk bij tot de 
economische slagkracht van de regio 
en van ons land. Voor veel bedrijven is 
de nabijheid van een luchthaven en het 
ruime aanbod aan transportmogelijk-
heden een reden om zich hier te vesti-
gen. Ook voor buurtbewoners zijn de 
transportmogelijkheden een pluspunt. 
De vele bussen, treinen en fietspaden 
langs de luchthaven zorgen voor vlotte 
verbindingen.”

“Maar soms lijkt de omgeving meer 
op een knoop dan een knooppunt”, 
erkent Alain Vandenplas. “Elke dag 
pendelen er 85 000 mensen van en 
naar de luchthaven: 65 000 passa-
giers en 20 000 werknemers. Geluk-
kig komt niet iedereen tegelijkertijd 
naar hier. Maar een belangrijk deel 

WIE IS ALAIN VANDENPLAS? 
—

De ambitie om van Brussels Airport  

een volwaardige intermodale hub te 

maken is in vakkundige handen bij  

Alain Vandenplas, de Mobility and  

Intermodality Manager van de lucht- 

haven. Alain startte zijn carrière bij  

Brussels Airport Company in 2011. 

komt wel met de wagen. Bij de werk-
nemers van de luchthaven is dat meer 
dan tachtig procent. Ook meer dan de 
helft van de passagiers kiest ervoor 
om met de wagen te komen. Als je 
weet dat het overgrote deel de lucht-
haven via de drukke Brusselse Ring 
moet bereiken, is het niet verwonder-
lijk dat dit soms tot files leidt. Het 
aandeel van het autoverkeer terug-
dringen is daarom een van de belang-
rijkste doelstellingen van ons mobili-
teitsbeleid.”

MILIEU EN  
ECONOMIE HAND IN HAND

Tegen 2025 wil de luchthaven het 
aandeel openbaar en gedeeld vervoer 
verhogen naar veertig procent, voor 
passagiers en werknemers samen. 
“Geen onrealistische doelstelling”, 
zegt Alain Vandenplas. “Onze colle-
ga’s in Amsterdam, Kopenhagen en 
Charles De Gaulle in Parijs halen dat 
percentage al.”

De luchthaven is een poort naar de rest van de wereld. Maar de luchthaven is ook een belangrijk 

knooppunt voor de binnenlandse mobiliteit. Brussels Airport wil die verduurzamen en versterken. 

EEN KNOOPPUNT VAN  
MOGELIJKHEDEN

Mobiliteit
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Er is een goede milieureden om het au-
toverkeer terug te dringen: het is een 
belangrijke bron van CO2-uitstoot. Maar 
ook economisch is het zinvol, stelt Alain 
Vandenplas. “Om de aantrekkelijkheid 
van ons land, onze hoofdstad en onze 
regio te waarborgen, is een goed be-
reikbare luchthaven een must. Daarvoor 
hebben we vele andere vervoersmidde-
len naast de auto nodig. Alleen zo 
maak je van de luchthaven een echt in-
termodaal knooppunt: een plek waar je 
vlot van het ene vervoersmiddel op het 
andere overschakelt.”

SAMENWERKEN HELPT

Brussels Airport kan deze doelstelling 
alleen maar bereiken door samen te 
werken met anderen. Alain Vanden-
plas: “In de eerste plaats zijn dat de 
overheden en de vervoersbedrijven, 
zoals De Lijn, de MIVB en de NMBS. 
Met hen maken we afspraken over het 
aanbod en we betrekken hen ook bij 
onze visie en strategie. Ook met bedrij-
ven die op en rond de luchthaven ac-

tief zijn, zetten we partnerships op.”
Een update en uitbreiding van de 
openbaarvervoerinfrastructuur zijn 
volgens Alain Vandenplas noodzake-
lijk. “De voorbije jaren zijn al belang-
rijke verbeteringen gerealiseerd. Het 
Diaboloproject heeft voor een snelle 
treinverbinding richting Antwerpen en 
Leuven gezorgd. We zien dat dit resul-
taten oplevert. Het aantal passagiers 
dat de verbeterde verbindingen ge-
bruikt, is sterk gestegen.”

Andere infrastructuurinvesteringen die 
voor nog meer directe verbindingen 
zorgen, zijn gepland, zitten in de uit-
voeringsfase of zijn zelfs al operatio-
neel. “Daardoor krijgt de luchthaven 
een rechtstreekse verbinding naar het 
hart van de Europese wijk in Brussel, 
los van de verzadigde Noord-Zuidver-
binding. Er komen ook treinverbindin-
gen naar het zuiden van het land. Je 
kan trouwens al rechtstreeks naar het 
zuiden van Nederland sporen! We zet-
ten dus stappen vooruit, maar er blijft 
nog werk aan de winkel.”

Het aandeel van het  
autoverkeer terug- 
dringen is een van  
de belangrijkste  
doelstellingen van  
het mobiliteitsbeleid.

ALAIN VANDENPLAS 
Mobility and Intermodality Manager

“

EEN VEELVOUD AAN MAATREGELEN

Niet alle heil moet van dure infrastruc-
tuur komen. “Ook met een beter aan-
bod en aangepaste dienstverlening 
kan je mensen over de streep halen 
om de wagen in te ruilen voor het 
openbaar vervoer. Een internationale 
luchthaven zoals Brussels Airport 
slaapt nooit, maar vandaag is ons 
openbaar vervoer daar onvoldoende op 
ingesteld. Daardoor zijn mensen die in 
ploegendienst werken vaak verplicht 
om met de wagen te komen.” 

“We doen al heel wat”, zegt Alain 
Vandenplas. “Zo zijn we in 2014 ge-
start met een pilootproject rond mo-
biliteitsbudget: werknemers laten 
hun tankkaart aftoppen in ruil voor 
een treinabonnement. In 2015 hebben 
we een pilootproject rond thuiswer-
ken opgestart. Sommige medewer-
kers kunnen een deel van hun taken 
via thuiswerk doen. Dat kan helpen 
om werk en privé beter op elkaar af 
te stemmen. Beide initiatieven leiden 
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Voor veel bedrijven is 
de nabijheid van een 
luchthaven en het ruime 
aanbod aan transport-
mogelijkheden een 
reden om zich hier te 
vestigen.

ALAIN VANDENPLAS 
Mobility and Intermodality Manager

“
tot minder verplaatsingen naar de 
luchthaven. Daarnaast investeren we 
verder in de vergroening van onze 
dienstvoertuigen.” 
 
ZELFRIJDENDE SHUTTLE HOUDT 
EERST HALT OP BRUSSELS AIRPORT

Een initiatief dat tot de verbeelding 
spreekt, is het project met de zelfrij-
dende shuttle. In dit project gaan De 
Lijn en Brussels Airport na hoe een 
shuttle zonder chauffeur de klok 
rond mensen kan vervoeren op de 
luchthaven. 

De elektrische shuttle zal de perso-
neelsparking, de parkings op afstand 
in de cargozone en de bedrijven op de 
luchthaven kunnen bedienen. Het zelf-
rijdende voertuig zal reizigers ook tot 
aan het openbaar vervoer kunnen 
brengen. De Lijn mikt op 400 reizigers 

per uur per richting en een gemiddelde 
snelheid van vijftien à twintig kilome-
ter per uur. De shuttle zal zowel vol-
gens een dienstregeling als op aan-
vraag kunnen rijden. 

Er wordt veel geïnvesteerd om deze 
zelfrijdende bus vlot en veilig te 
maken. Sensoren en camera’s zullen 
de exacte positie van het voertuig be-
palen en kijken of er obstakels op de 
weg zijn. Een dispatching zal het voer-
tuig ondersteunen, om in te grijpen in-
dien nodig. 

De verschillende partners hebben een 
concreet akkoord over het proefproject 
gesloten. De volgende stap is de zoek-
tocht naar een adviseur op het vlak 
van veiligheid en technologie. In de 
zomer van 2016 wordt de constructeur 
aangeduid. De eerste bus moet (zelf) 
rijden in 2018.
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TREIN

• Gemiddeld 200 treinen per dag
• Sinds eind 2014 verbindingen met Nederland, 

Brugge, Kortrijk en Bergen
• Meer treinen naar Brussel
• Nieuwe ticketautomaten in de bagagezaal

BUS

• Gemiddeld 1 000 bussen van en naar de luchthaven 
per dag

• 7% van de passagiers en 5% van de werknemers 
komt per bus naar de luchthaven

• Aanbesteding van 30 nieuwe elektrische bussen 
voor het vervoer op het tarmac van passagiers, be-
zoekers bij geleide bezoeken en personeel om fijn 
stof, CO2 en geurhinder te verminderen

AUTO

• Betere wegmarkeringen voor een vlottere  
doorstroming

• Meer satellietparkings met gunstigere tarieven
• Dienstwagens op aardgas en eigen CNG-tankstation
• Laadpalen voor elektrische auto’s op stafparkings 

P27 en P58
• Proefproject elektrische auto

FIETS

• Nieuwe fietsverbinding, in samenwerking met  
de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente 
Zaventem. De aanleg start in 2017. Begin 2018  
zou de verbinding afgewerkt moeten zijn.

• Fietsen op de luchthaven: sommige medewerkers 
kunnen zich per fiets tussen de gebouwen  
verplaatsen

• Investeringen in laadpalen voor elektrische fietsen 
en bromfietsen

MOBILITEIT IN BEWEGING

Er beweegt veel op het mobiliteitsbord van de luchthaven.  

Er is aandacht voor alle vervoersmiddelen. 
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MOBILITEIT IN CIJFERS

DAGELIJKSE VERPLAATSINGEN VAN EN NAAR DE LUCHTHAVEN

HOE KOMEN DE MENSEN NAAR DE LUCHTHAVEN?

DOELSTELLING 2025

DE LUCHTHAVEN WIL HET AANDEEL VAN PASSAGIERS EN MEDEWERKERS 

DIE MET HET OPENBAAR VERVOER EN GEDEELD VERVOER NAAR DE 

LUCHTHAVEN KOMEN, DOEN STIJGEN TOT VEERTIG PROCENT. 
40 %

PASSAGIERS MEDEWERKERS

SHUTTLE

TREIN

AUTO

AUTO

TAXI

BUS
BUSMOTO

TREIN

FIETS / TE VOET

5% 5%
10%

83%

1%
1%

7%

16%

19%

53%

65 000
REIZIGERS

20 000
WERKNEMERS 

20 000
AUTO’S

200
TREINEN

1 000
AUTOBUSSEN

500
VRACHTWAGENS

47



48

Passagiers uit andere  
landen zijn niet altijd  
vertrouwd met  
onze sorteerregels. 

ANDRÉ COUCK · Maintenance Manager
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Wat we samen doen, doen we beter. 
Dat is zowat de rode draad van het 
hele milieu- en energiebeleid, en dus 
ook van het afvalbeleid van Brussels 
Airport. De doelstelling is om de se-
lectieve inzameling van afval jaar na 
jaar te verbeteren en de hoeveelheid 
afval per passagier te doen dalen. Om 
dit te realiseren zet de luchthaven in 
haar afvalbeleid fors in op samenwer-
king met de luchthavenpartners. De 
reden is simpel: hun gewicht in de to-
tale afvalstroom weegt letterlijk 
zwaar door.  

HET GOEDE VOORBEELD

“Uiteraard moeten we eerst zelf het 
goede voorbeeld geven”, zegt André 
Couck, Maintenance Manager. “Zo or-
ganiseren we voor onze medewerkers 
workshops over het slim sorteren van 
afval. En met verschillende inzamel-
punten in de kantoorgebouwen 
maken we het voor onze mensen ge-
makkelijk om de theorie in praktijk te 

WIE IS ANDRÉ COUCK? 
—

André Couck is een oudgediende  

van de luchthaven met een pak ervaring. 

Hij begon te werken op de luchthaven in 

1979 en is vandaag onder meer verant-

woordelijk voor de onderhoudswerken, 

het groenbeheer en de uitvoering van  

het afvalbeheer.

brengen. Maar we beperken die acties 
niet tot onze eigen mensen. De oplei-
dingen over afvalsortering staan ook 
open voor de medewerkers van onze 
commerciële partners. Verder organi-
seren we geregeld overlegvergaderin-
gen met de partners op de luchtha-
ven, en communiceren we over de 
resultaten van de afvalsortering. In 
2015 hielden we een sensibiliserings-
campagne in de bagagesorteerzalen, 
samen met werknemers die er te-
werkgesteld zijn. De werknemers tre-
den op als ambassadeurs en zetten 
collega’s aan tot goed sorteren.”  

FINANCIEEL VOORDEEL

Goed informeren en communiceren 
is een noodzakelijke opstap naar een 
beleid dat afval voorkomen en slim 
sorteren financieel aanmoedigt. “De 
bedrijven op de luchthaven zijn con-
tractueel onderworpen aan het afval-
beleid van Brussels Airport”, legt 
André Couck uit. “Dat beleid bepaalt 

Informeren, communiceren en samenwerken. Drie werkwoorden die het afvalbeleid van de 

luchthaven goed samenvatten. Met een financiële prikkel beloont Brussels Airport bovendien 

de luchthavenpartners die slim sorteren.

MINDER AFVAL DOOR BETERE  
COMMUNICATIE & SAMENWERKING

Afval
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dat afvalfracties gewogen worden en 
dat de kosten voor de verwerking 
ervan worden doorgerekend. Op die 
manier stimuleren we de luchtha-
venpartners tot het sorteren van 
afval, want restafval kost meer dan 
andere fracties zoals papier, karton 
of PMD. Ze hebben financieel voor-
deel bij een slim afvalbeleid, en met 
een snelle en gedetailleerde rappor-
tering laten we hen toe om kort op 
de bal te spelen.”  

INFRASTRUCTUUR VOOR  
SELECTIEVE VERWERKING

Selectief inzamelen en sorteren vergt 
een aangepaste infrastructuur. De 
luchthavenbedrijven kunnen gebruik 
maken van de verschillende contai-
nerparken voor selectieve afvalinza-
meling in de terminals en op Brucargo 
voor afval van technische installaties 
en vrachtvervoer. Daarnaast zijn er 

Brussels Airport onderzoekt momenteel of het zinvol en haalbaar is 
om een vergistingsinstallatie op de luchthaven te bouwen waarin het 
grasmaaisel afkomstig van de onverharde terreinen op de luchthaven 
en het ingezamelde keukenafval zou kunnen verwerkt worden. Ver-
gisting is een biologisch proces waarbij bacteriën in een zuurstofvrije 
omgeving biogas produceren uit organisch materiaal. Het biogas 
wordt vervolgens omgezet in warmte en elektriciteit. De warmte 
wordt gedeeltelijk benut om de vergister op temperatuur te houden. 
Het overschot kan gebruikt worden om gebouwen te verwarmen.  
De elektriciteit zou door de luchthaven kunnen worden benut.

ORGANISCH AFVAL

WARMTE

ELEKTRICITEIT

Informatie en sensibili-
sering zijn cruciaal in het 
voorkomen en sorteren 
van afval.  

ANDRÉ COUCK 
Maintenance Manager

nog diverse kleinere inzamelpunten 
op strategisch gekozen plaatsen: bij 
kantoorgebouwen, brandweergebou-
wen en technische diensten.

NIEUWE PICTOGRAMMEN  
VOOR PASSAGIERS

Behalve de luchthaven zelf en zijn 
partners spelen ook bezoekers en 
passagiers – meer dan 23 miljoen in 
2015 – een belangrijke rol in het sor-
teren van afval. “We proberen de pas-
sagiers via sensibiliseringscampagnes 
te wijzen op het belang van slim sor-
teren,” zegt André Couck. “Maar het is 
erg moeilijk om hen tot een juist sor-
teergedrag te brengen. Passagiers uit 
andere landen zijn niet altijd ver-
trouwd met onze sorteerregels. 
Daarom hebben we samen met OVAM 
en Fost Plus de pictogrammen op de 
vuilnisbakken en het ontwerp van de 
vuilnisbakken herbekeken.”

AFVAL WORDT ENERGIE

“
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AFVAL IN CIJFERS

VAN HET NIET GEVAARLIJK AFVAL WERD GERECYCLEERD.  

RESTAFVAL WERD VERBRAND MET ENERGIERECUPERATIE. BRUSSELS AIRPORT  

WIL DEZE HOEVEELHEID RESTAFVAL BEPERKEN TOT MINDER DAN 70%  

VAN HET ONGEVAARLIJK AFVAL.

RECYCLAGE VAN RESTAFVAL

HOEVEELHEID  
RESTAFVAL (IN TON)

PAPIER EN KARTON  
AAN DE TOP (2015)

2011 1 857

2012 2 001

2013 1 838

2014 2 023

2015 2 259

Papier en karton 394 ton

Keukenafval 145 ton

Hout  112 ton

PMD  84 ton

DOOR DE GROTE STIJGING VAN HET AANTAL PASSAGIERS, IS DE HOEVEELHEID AFVAL IN ABSOLUTE CIJFERS TOEGENOMEN. DE 

HOEVEELHEID AFVAL IS VERHOUDINGSGEWIJS WEL MINDER STERK GESTEGEN DAN HET AANTAL PASSAGIERS.

164
TON

13
TON

14
TON

   
VLOEISTOFFEN  

EN GELS

IN BESLAG GENOMEN 
ONGEOPENDE VLOEISTOFFEN EN 

GELS GAAN NAAR MEER DAN 
VEERTIG GOEDE DOELEN. 

GEOPENDE VLOEISTOFFEN EN 
GELS WORDEN CORRECT 

VERWERKT. 

  

GEVAARLIJK  
AFVAL

VOORNAMELIJK AFVALOLIE, 
ELEKTRONISCH AFVAL, 

KWIKDAMPLAMPEN, 
DETERGENTEN, OLIEFILTERS, 

VERPAKKINGEN VAN 
GEVAARLIJKE PRODUCTEN EN 

SPUITBUSSEN.

  

DIERLIJK  
AFVAL

DOOR DE DOUANE IN BESLAG 
GENOMEN VOEDSEL OF DOOR 

AFHANDELAARS AANGETROFFEN 
VOEDSEL IN BAGAGE. OOK DE 

BIRD EN WILDLIFE CONTROL UNIT 
VAN BRUSSELS AIRPORT HEEFT 

GEREGELD DIERLIJK AFVAL, 
VOORAL VOGELS EN KONIJNEN.

  
MOGELIJK  

BESMET AFVAL

IN 2015 WERD HEEL WAT AFVAL 
DAT MOGELIJK BESMET WAS MET 
HET EBOLAVIRUS GESORTEERD 

EN BEHANDELD. 

24%
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Een gezonde bodem is in  
het belang van onze medewerkers, 
de bezoekers van de luchthaven  
en de omwonenden.

SARAH VAN DEN HEUVEL · Environment Manager
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De lucht en daarin rondvliegen, daar 
lijkt het vooral om te draaien in een 
luchthaven. Die evidente focus op 
het luchtruim mag evenwel geen ex-
cuus zijn om minder aandacht te be-
steden aan de bodem, vindt Sarah 
Van den Heuvel, Environment Mana-
ger: “Veel van onze activiteiten spe-
len zich op de grond af. Soms zelfs 
diep eronder. Denk aan de Diabolo- 
tunnel die de luchthaven recht-
streeks verbindt met Antwerpen en 
met de Europese wijk.” 

GEZONDHEID EN RUIMTE

Op de luchthaven vinden jaarlijks heel 
wat bouwwerken plaats. Bij elke op-
dracht om grond aan te voeren, uit te 
graven of af te voeren, onderzoekt een 
erkend bodemsaneringsdeskundige de 
grond. Nieuw aangevoerde grond moet 
minimaal even goed zijn als de aanwe-
zige grond. En verontreinigde grond 
wordt afgevoerd voor verwerking. “Een 
gezonde bodem is in het belang van 

WIE IS  
SARAH VAN DEN HEUVEL? 

—

Sarah Van den Heuvel is sinds 2008  

aan de slag bij Brussels Airport  

Company. Als Environment Manager 

vallen onder meer bodembeheer,  

milieucommunicatie en afvalbeleid 

onder haar bevoegdheden.

onze medewerkers, de bezoekers van 
de luchthaven en de omwonenden”, 
zegt Sarah Van den Heuvel. “Verontrei-
niging kan een risico vormen voor de 
gezondheid, en dergelijke risico’s wil-
len we vermijden.” 

DE BODEM IN KAART GEBRACHT

Het luchthaventerrein meet 1 245 hec-
tare. Sarah Van den Heuvel: “Dat is een 
immense oppervlakte en laat veel acti-
viteiten toe.” Om te weten wat moge-
lijk is en waar eventuele problemen 
zitten, brengt de luchthaven de grond-
kwaliteit systematisch in kaart. Zo 
werd van alle percelen die de Belgische 
Staat in 2001 aan Brussels Airport 
Company verkocht de bodem- en 
grondwaterkwaliteit onderzocht. “In 
totaal hebben we 898 oriënterende bo-
demonderzoeken uitgevoerd”, zegt 
Sarah Van den Heuvel. Als er een ver-
ontreiniging werd vastgesteld, volgde 
een beschrijvend bodemonderzoek. De 
resultaten van de onderzoeken tonen 

Het bodembeleid van de luchthaven is erop gericht om bodemvervuiling te vermijden en 

historische bodemverontreiniging stap voor stap op te ruimen. Want een gezonde 

luchthaven gedijt alleen op gezonde bodem. 

DE LUCHTHAVEN  
GAAT TOT OP DE BODEM

Bodem
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aan dat vier procent van de bodem ge-
saneerd moet worden.

Ook als de luchthaven gronden of ge-
bouwen ter beschikking stelt van een 
partner op de luchthaven gaat dit ge-
paard met een bodemonderzoek. 
“Ook als we het wettelijk niet ver-
plicht zijn, voeren we een indicatief 
bodemonderzoek uit”, zegt Sarah Van 
den Heuvel. Zo’n onderzoek legt de 
toestand van de bodem op een be-
paald ogenblik vast en de gegevens 
worden in de plaatsbeschrijving van 
het contract opgenomen.

Ook als we het  
wettelijk niet verplicht 
zijn, voeren we een  
indicatief bodem- 
onderzoek uit.  
SARAH VAN DEN HEUVEL 
Environment Manager

Peilbuis voor opvolging van de kwaliteit 
van het grondwater.

“
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BODEM IN CIJFERS

HOE PROPER IS DE BODEM VAN DE LUCHTHAVEN?

HOEVEELHEID AFGEVOERDE GROND

DEZE CIJFERS ZIJN GEBASEERD OP 898 ORIËNTE-

RENDE BODEMONDERZOEKEN OP DE PERCELEN 

DIE DE BELGISCHE STAAT IN 2001 AAN BRUSSELS 

AIRPORT COMPANY VERKOCHT. EEN ORIËNTEREND 

BODEMONDERZOEK ONDERZOEKT DE TOESTAND 

VAN EEN BODEM. IS ER EEN VERONTREINIGING, 

DAN GAAT DE BODEMSANERINGSDESKUNDIGE  

NA WANNEER DIE ONTSTOND EN OF DEZE MOET 

GESANEERD WORDEN. IN 2015 HEEFT DE LUCHT-

HAVEN TWEE BODEMSANERINGEN UITGEVOERD.

2011

0
TON

2012      

530
TON

2013

130 961
TON

2014   

6 418
TON

2015

60 193
TON

IS BEPERKT  
VERONTREINIGD,  

ER IS GEEN  
SANERING NODIG

IS PROPER

IS VERONTREINIGD, 
VERDERE AANPAK IS 
NODIG

94,8% 

1,2% 4,0% 

DE HOEVEELHEDEN AFGEVOERDE GROND ZIJN AFHANKELIJK VAN DE UITGEVOERDE BOUWPROJECTEN. 

IN 2013 WAS HET GROOTSTE PROJECT CONNECTOR, HET VERBINDINGSGEBOUW TUSSEN DE TERMINAL EN PIEREN A EN B.

IN 2015 WAS HET GROOTSTE PROJECT DE RENOVATIE VAN BAAN 25L.
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De open ruimte is een  
rustpunt voor de regio,  
zowel voor de buurtbewoners 
als voor de natuur.

CAROLINE BOSSUYT · Environment Manager EMS, Water & Biodiversity
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De grasvlakte rond de luchthaven 
blijkt een interessant biotoop te zijn. 
“In die open ruimte kan de natuur  
zich ongestoord ontwikkelen”, zegt  
Caroline Bossuyt, Environment Mana-
ger. "Het is een verrassend rijke plek.”

SAMENWERKING  
STAAT CENTRAAL

Brussels Airport Company werkt via 
verschillende initiatieven aan een op-
waardering van zijn groene zones. 
Rode draad is de samenwerking en 
het overleg met verenigingen, buur-
gemeenten en andere overheden. Zo 
onderzoekt de vzw Natuurpunt de 
biodiversiteit op de oude graslanden 
rond de luchthaven. Caroline Bossuyt: 
“Deze graslanden worden niet be-
mest of geploegd. Er wordt reeds 
lang een min of meer constant be-
heer toegepast. Naast de kennis die 
we opdoen over de aanwezige biodi-
versiteit, zal Natuurpunt ons ook tips 

WIE IS CAROLINE BOSSUYT?
—

Caroline Bossuyt is Environment Manager  

EMS, Water & Biodiversity. EMS staat voor 

Environmental Management System en omvat 

onder meer de opvolging en rapportering voor 

ISO 14001 en ISO 50001. Caroline, die sinds 

2014 voor Brussels Airport Company werkt, 

is ook bevoegd voor het waterbeheer en voor 

de biodiversiteitsinitiatieven op en rond het 

luchthaventerrein. 

geven inzake het beheer ter vrijwa-
ring van dit waardevolle gebied. 
Uiteraard mag hierbij de veiligheid 
van de luchthaven nooit in het ge-
drang komen.”

De lokale imkervereniging Bijen-
houders Regio Kortenberg heeft en-
kele bijenkasten op het luchthaven-
domein geïnstalleerd. Een ander 
mooi voorbeeld van samenwerking 
is de aanleg van een speelbos voor 
kinderen uit de buurt en jeugdver-
enigingen. Deze nieuwe speelplek 
kwam tot stand door samenwerking 
tussen de provincie Vlaams-Brabant, 
Brussels Airport, het Agentschap Na-
tuur en Bos en de gemeente Zaven-
tem. De plechtige opening ervan is 
gepland in 2016. In het speelbos 
werden twee bijenhotels geplaatst 
om de wilde bijen te helpen. Ook 
aan het uiteinde van de landings-
baan in Kortenberg staan twee bijen-
hotels. 

De luchthaven is meer dan start- en landingsbanen en luchthavengebouwen.  

Een belangrijk deel van het luchthavendomein is onbebouwd, zo’n 520 hectare. Zo omringt een 

immense grasvlakte de site. Samen met de buren en natuurverenigingen werkt Brussels Airport 

aan de toegankelijkheid en de biodiversiteit van dit gebied.

GROEN EN DIVERS

Biodiversiteit
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ZACHTE RECREATIE  
IN HET SPEELBOS

Brussels Airport werkt mee aan  
initiatieven als het speelbos omdat  
het goede relaties met de buurt heel 
belangrijk vindt. De luchthaven stelde 
voor het speelbos zijn grond ter 
beschikking, zorgde voor een fietsen-
stalling en picknickbanken, snoeide 
bomen en struiken en regelde de aan-
leg van wandelpaden, een honden-
weide en een evenwichtsparcours. 

“Een win-winsituatie”, noemt Caroline 
het. “De buurtkinderen krijgen er 
speelruimte bij en het is een aange-
name plek voor zachte recreatie. Voor 
ons draagt het bos ook bij tot het op-
lossen van een veiligheidsprobleem, 
want het gebied was een aantrek-
kingspool voor roofvogels die een ge-
vaar zijn voor het luchtverkeer. Het 
speelbos zorgt op een natuurlijke ma-
nier dat deze vogels verder van de 
luchthaven een plekje zoeken. De 
luchthaven is dus heel blij met de  
spelende kinderen in de buurt.”

AVONTURENPAD  
IN DE GROENE VALLEI

Spelen kunnen kinderen vanaf dit jaar 
ook op en langs een avonturenpad in 
het natuurgebied De Groene Vallei in 
Kortenberg. Het pad, waarvan de aanleg 
door Brussels Airport gesponsord werd, 
biedt avontuur aan kinderen vanaf twee 
jaar. Het hele traject zit vol met natuur-
lijke speelelementen, zoals een wilgen-
tunnel, een evenwichtsbalk en klim-
stronken. Bepaalde ruimtes zijn ingericht 
voor natuureducatie. Zo is er een onder-
zoeksvlonder voor wateronderzoek door 
de allerkleinsten. Het water van de vijver 
is afgezet met kastanjedraad en bevei-
ligd met een hekje. Ook elders werden 
voor de afbakening van zones natuur-
lijke materialen ingezet, zoals hagen, 
wilgen en takkenwallen.

VOGELS EN VLIEGTUIGEN

Vogels en andere dieren die een gevaar 
vormen voor het vliegverkeer worden 
waar mogelijk op een vriendelijke ma-
nier geweerd. Zo worden er pinnen 

gezet op potentiële rustplaatsen. Roof-
vogels worden gevangen en naar het 
Vogelopvangcentrum van Malderen ge-
bracht. Dat zet de dieren uit in Brugge. 
Als de vogels minder dan vijftig kilome-
ter van de luchthaven worden uitgezet, 
zouden ze terugkeren. 

Soms wordt er op dieren gejaagd. Dat ge-
beurt door de acht leden van de Bird and 
Wildlife Control Unit, die allemaal een 
jachtopleiding hebben gevolgd en regel-
matig bijscholing krijgen. De leden pa-
trouilleren, observeren en grijpen indien 
nodig in. Brussels Airport rapporteert over 
deze en alle andere beheersmaatregelen 
aan het Agentschap Natuur en Bos. In het 
rapport staan ook alle observaties van de 
Bird and Wildlife Control Unit. De vaakst 
geziene vogels zijn kraaien, eksters, kau-
wen, buizerds en torenvalken. Verder 
worden steeds vaker steenmarters ge-
spot. Die worden gevangen, net als ver-
wilderde katten. Volgend jaar zal een vo-
gelradar worden geïnstalleerd om alle 
vogels aan baan 25R te kunnen bestude-
ren. Deze zal ook ’s nachts de bewegin-
gen in beeld brengen.

PADDENSTOELEN OP DE LUCHTHAVEN

Paddenstoelen spelen een sleutelrol in de werking van ecosystemen. Daarom 
deed Natuurpunt vorig jaar onderzoek naar de graslandpaddenstoelen in de ber-
men van de ringweg en aan het speelbos bij de luchthaven. Er werden 49 soorten 
aangetroffen, waaronder indicatorsoorten in oude schrale graslanden, zoals het 
Papegaaizwammetje. In 2016 volgt verder gericht onderzoek naar deze soorten. 

Op meerdere plaatsen naast de ringweg werd de Kwelderchampignon waarge-
nomen, een van de weinige zouttolerante paddenstoelen. Natuurpunt vond 
deze vrij zeldzame soort telkens op minder dan één meter afstand van het as-
falt. De aanwezigheid ervan is indicatief voor veelvuldig gebruik van strooizout. 
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BIODIVERSITEIT IN CIJFERS

100 000  
BIJEN

4  
BIJENHOTELS

14  
IMKERS

GRASLAND AIRSIDE

GRASLAND LANDSIDE

BOSGOED, HEESTERS  
EN CONIFEREN (LANDSIDE)

SPEELBOS

413 ha

102 ha
10 ha 9 ha

BEZIGE BIJEN OP DE LUCHTHAVEN

GROENE RUIMTE OP EN ROND DE LUCHTHAVEN

100 000 WERKSTERBIJEN, 5 000 DARREN EN TWEE KONINGINNEN ZITTEN IN DE BIJENKASTEN VAN DE LUCHTHAVEN. DE KASTEN ZIJN 

VAN BRUSSELS AIRPORT MAAR DE BIJEN KOMEN VAN DE LOKALE IMKERVERENIGING BIJENHOUDERS REGIO KORTENBERG. OOK WILDE 

BIJEN KREGEN ONDERDAK IN VIER BIJENHOTELS. VEERTIEN MEDEWERKERS VAN BRUSSELS AIRPORT VOLGEN EEN IMKERCURSUS VAN 

EEN ERKEND LESGEVER IN DE BIJENTEELT OM OP TERMIJN DE ZORG VOOR DE LUCHTHAVENBIJEN OP ZICH TE NEMEN. ZIJ ZULLEN DE 

KOLONIE VERDER UITBREIDEN ALS ER VOLDOENDE BLOEMEN IN DE BUURT ZIJN OM DE BIJEN TE VOEDEN.
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       BELANGRIJKSTE MILIEURISICO’S

MILIEUNOODPLAN  
VOOR MILIEU-INCIDENTEN

Brussels Airport wil grondig voorbereid zijn op mogelijke milieu-incidenten. Daarom zijn alle 

afspraken voor het melden en behandelen van incidenten vastgelegd in procedures en in een 

gedetailleerd milieunoodplan. Dat plan wordt twee keer per jaar geoefend, bijvoorbeeld tijdens 

een geënsceneerd incident. Verder wordt regelmatig gecontroleerd of iedereen die bij het 

milieunoodplan betrokken is, daadwerkelijk bereikbaar is in geval van nood. 

DUIDELIJKE PROCEDURES

BODEM- OF  
OPPERVLAKTEWATER- 

VERONTREINGING  
DOOR BRANDSTOF-  

OF OLIELEKKEN 

VERONTREINIGING 
DOOR 

SLUIKSTORTEN 

LUCHT- 
VERONTREINIGING 

DOOR BRAND

RIOOLVERONTREINIGING  
DOOR DE AFVOER VAN 
VERVUILD BLUSWATER

10
20
30

R
P
B

I
R
E

S
E
H

I
V
A

C
E
N

O
N
D

' S
T
E
I
L
E
I N G

WAT BEVAT HET  
MILIEUNOODPLAN?

10
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RISK PATROL  
PROACTIEVE MILIEU-INSPECTIES

HET MILIEUTEAM INSPECTEERT ÉÉN KEER PER WEEK HET 
LUCHTHAVENTERREIN EN BRUCARGO OM EVENTUELE MILIEU-

INCIDENTEN PROACTIEF OP TE SPOREN. DE MILIEUCOÖRDINATOR 
SCHRIJFT BEDRIJVEN DIE HUN GEVAARLIJKE PRODUCTEN NIET 

CORRECT STOCKEREN AAN. OOK SLUIKSTORTEN WORDT GEMELD, 
ZODAT AFVAL SNEL KAN WORDEN VERWIJDERD. 

AIRSIDE INSPECTION  
INCIDENTENVERSLAGEN

       WIE BEHEERST DE MILIEURISICO’S?

AIRSIDE INSPECTION MAAKT RAPPORTEN OP VAN  
VASTGESTELDE OLIE- EN BRANDSTOFLEKKEN ONTSTAAN  

DOOR MENSELIJKE OF MECHANISCHE FOUTEN. 

14 

INCIDENTENVERSLAGEN
155 

OLIE- OF BRANDSTOFLEKKEN

       INITIATIEVEN IN 2015 OM HET MILIEUNOODPLAN TE VERBETEREN

TEAMOUTSIDE  INFRA- STRUCTURE 

HET 
MILIEU 
TEAM

120
BRANDWEERMANNEN

15
LUCHTHAVEN

INSPECTEURS

20

30

EXTRA RIOOLKUSSENS

OM HET RIOLERINGSSTELSEL AF TE DAMMEN IN 
EEN ZO KLEIN MOGELIJKE PERIMETER ROND 

HET MILIEU-INCIDENT WERDEN EXTRA MOBIELE 
RIOOLKUSSENS AANGEKOCHT.

NIEUWE REINIGINGSMETHODES 

OM OLIE- EN BRANDSTOFLEKKEN VAN HET 
TARMAC TE VERWIJDEREN, WERDEN NIEUWE 
METHODES GETEST. IN 2016 WORDT OP BASIS 
VAN HUN EFFICIËNTIE EN MILIEU-IMPACT EEN 

KEUZE GEMAAKT.

INSTALLATIE OLIEKEERSCHERM

HET KEERSCHERM VOORKOMT DAT  
OLIE BIJ GROTE LEKKEN OF HEVIGE REGEN  
IN DE GRACHT OF HET WACHTBEKKEN MET  

REGENWATER LOOPT. 



M I L I E U R A P P O R T  2 0 1 6 P A R T N E R S  I N  M I L I E U

62

PARTNERS IN MILIEU

Brussels Airport staat niet alleen in zijn zorg voor het milieu. Op de luchthaven zijn liefst 

260 verschillende bedrijven actief waarmee wordt samengewerkt. Die luchthavenpartners 

dragen allemaal hun steentje bij tot een beter leefmilieu. We lichten hier enkele 

opvallende verwezenlijkingen toe.

AVIAPARTNER

In 2015 organiseerde Aviapartner een klantentevreden-
heidsonderzoek. Voor elke ingevulde enquête werd een 
boom geplant. Dat leverde 163 bomen op voor het  
Jocotoco Reserve in Ecuador. Verder ging bij deze 
partner gedurende één uur het licht uit in het teken 
van Earth Hour. Voor kantoorbenodigdheden koos  
Aviapartner een nieuwe, duurzame leverancier. 

JETAIRFLY

Jetairfly is de luchtvaartmaatschappij met de 
laagste ecologische voetafdruk per passagier 
van België. Daarvoor kreeg het in 2015, na een 
grondige doorlichting door een onafhankelijk  
bureau, het ISO 14001-certificaat. In België is 
Jetairfly de enige passagiersluchtvaartmaat-
schappij met zo’n certificaat.

DELTA

Luchtvaartmaatschappij Delta spande zich afge-
lopen jaar verder in om brandstof te besparen. 
Het bedrijf deed ook moeite om zijn afvalstro-
men te verkleinen, onder andere via hergebruik, 
sorteerprogramma’s en upcycling.

BRUSSELS AIRLINES

Ongeveer vijftien procent van alle landingen op Brussels  
Airport waren in 2015 Continuous Descent Operations (CDO): 
de vliegtuigen landden niet trapsgewijs, zoals gewoonlijk, maar 
in een glijdende beweging. Daardoor bespaarde de luchtvaart-
maatschappij 231 ton brandstof, een stijging van 54 procent in 
vergelijking met 2014. In de eerste twee maanden van 2015 
vonden er zelfs evenveel CDO’s plaats als in heel 2013. CDO’s 
maken deel uit van een waaier aan brandstofbesparende 
maatregelen. Brussels Airlines huldigt het principe dat vele 
kleine hoeveelheden mettertijd een groot verschil maken.
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EMIRATES

In 2015 gooide Emirates zijn oude vliegtuig- 
zetels niet op de vuilnisbelt. Ze kregen een 
tweede leven in de simulatietoestellen om 
personeel op te leiden. Een gigantische, plastic 
reclamebanner van 200 m2 liet Emirates dan 
weer recycleren tot 300 winkeltassen. Ook zijn 
financiële steun aan het beschermd natuur- 
gebied Dubai Desert Conservation Reserve 
zette de luchtvaartmaatschappij verder. 

DHL

Koerierbedrijf DHL organiseerde in juni een 
bewustwordingsactie rond afval bij zijn personeel.  
Een namiddag lang verzamelden DHL-medewerkers van  
het Fantastic plastic-team afval op het tarmac.

HRS

HRS staat in voor de aanvoer en verdeling van brand-
stof op de luchthaven. Deze partner installeerde vorig 
jaar een zonneboiler in het gebouw voor het bijtanken 
van vliegtuigen.

INTERPARKING

Interparking, een CO2-neutraal bedrijf, verving in 2015 een 
groot deel van zijn oude verlichting door nieuwe ledverlich-
ting. Het installeerde ook bewegings- en luxdetectoren, waar-
door parkings en gebouwen niet meer 24/7 verlicht zijn. Verder 
kocht Interparking een elektrische Renault Kangoo. Klanten 
laden hun eigen elektrische auto gratis op aan de tien laadpa-
len van Interparking.

EASYJET

easyJet heeft efficiëntie hoog in het vaandel 
staan en blijft zoeken naar manieren om het 
brandstofverbruik te verminderen. Daar 
horen onder meer lichtere passagierszetels 
bij, speciale vleugelspitsen en richtlijnen voor 
piloten om energiezuinig te vliegen. Net als 
nieuwe, efficiëntere vliegtuigen.

AUTOGRILL 

In 2015 werkte restaurantuitbater Autogrill aan de verbe-
tering van zijn afvalsortering aan de bron. Doel daarvan 
is nog meer materiaal recycleren. In nieuwe vestigingen 
en bij verbouwingen werd ook consequent gekozen voor 
ledverlichting om het elektriciteitsverbruik te beperken. 
Verder installeerde Autogrill een systeem om het ver-
bruik van water en detergenten te beperken. 

TCR

TCR levert materiaal voor vliegtuigafhandeling. Het 
bedrijf ontwikkelde een tool die de CO2-voetafdruk 
van alle types GSE (Ground Support Equipment) 
berekent. Zo kunnen de klanten van TCR bij de keuze 
van hun materiaal rekening houden met de impact 
ervan op het milieu.

IBERIA

Iberia vernieuwt zijn vliegtuigvloot met toestellen die min-
der brandstof verbruiken. Zij zullen in 2018 geleverd wor-
den. Daarnaast motiveert de luchtvaartmaatschappij zijn me-
dewerkers om hun energie- en waterverbruik te verminderen 
en afval te sorteren en te recycleren. 
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VELE HANDEN  
MAKEN LICHT 
WERK

Over heel de luchthaven zetten medewerkers zich 

in voor een beter milieu en meer energie-efficiën-

tie. Daarbij worden ze geholpen door een tienkop-

pig milieuteam, dat advies en ondersteuning biedt 

om de prestaties continu te verbeteren. 

PATRICK DELAUNOY 
UIT SINT-STEVENS-WOLUWE, 43 JAAR

PROJECT AND MAINTENANCE MANAGER  

Energievreters  
opsporen

Ik ben verantwoordelijk voor de 
slimme elektriciteitsmeters van  
Brussels Airport. Daarmee volgen we 
al sinds 2013 per kwartier het stroom-
verbruik op de luchthaven. Dankzij 
onze meters kennen we de energie- 
vreters en kunnen we ingrijpen waar 
nodig. Een tip voor thuis? Er bestaan 
goedkope energiemeters waarmee je 
zelf heel eenvoudig de energievreters 
in je eigen huis opspoort.
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GERALDINE JACOBS 
UIT BERG, 40 JAAR

CORPORATE IMAGE & SPONSORING COORDINATOR

Elektrische bussen en 
auto's op aardgas

Wat ik ook bestel voor de luchthaven, 
ik onderzoek altijd of het duurzamer 
kan: van het fruit dat we uitdeelden 
aan de deelnemers van onze Car Free 
Day tot de gadgets die we weggeven 
bij tombola’s. Het mooiste duurzaam-
heidsinitiatief van de luchthaven? Voor 
mij zijn dat de elektrische bussen en 
ons eigen CNG-tankstation voor de 
dienstwagens die op aardgas rijden.

HANS MOERMANS 
UIT TERVUREN, 29 JAAR, DEPUTY ENVIRONMENTAL 

COORDINATOR, LID VAN HET MILIEUTEAM

Milieuverplichtingen 
naleven

Als assistent van de milieucoördinator 
maak ik onder meer de milieuvergun-
ningen voor de luchthaven op. Achteraf 
ga ik na of alle eisen uit de vergunning 
worden nageleefd. Door mijn werk ben 
ik ook thuis milieubewuster gaan 
leven. Ik probeer om mijn energiever-
bruik te doen dalen en voor ik iets 
weggooi, zal ik altijd kijken of ik het 
misschien kan hergebruiken.

BENNY VANDENHEUVEL 
UIT ROTSELAAR, 50 JAAR

PORTFOLIO MANAGER REAL ESTATE

Duurzaam  
advies

In mijn job werk ik vaak nauw samen 
met het milieuteam. Bedrijven die op 
de luchthaven een loods of kantoor 
bouwen, hebben dikwijls hulp nodig bij 
de aanvraag van milieu vergunningen. 
Ook over duurzame energie hebben 
deze klanten vaak advies nodig.  
Loopt een contract af, dan wordt er een  
milieuaudit uitgevoerd om zeker te zijn 
dat er geen bodemverontreiniging is én 
dat alle installaties in orde zijn met de 
milieuwetgeving.
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BRECHT BASTIAENS 
UIT HERENT, 29 JAAR, TECHNICAL ENVIRONMENTAL  

OFFICER, LID VAN HET MILIEUTEAM 

Geluidsmeetnet  
beheren

Als Technical Environmental Officer 
help ik mee aan het beheer van het 
geluidsmeetnet rond de luchthaven. 
Dit performante geluidsmeetnet be-
staat uit maar liefst 21 meetposten. 
De resultaten worden verwerkt in rap-
porten die we gebruiken in onze com-
municatie naar de overheid en via 
onze website. Meten is weten!

FREDERIK CANTRÉ 
UIT ZOTTEGEM, 35 JAAR

DEPUTY MANAGER MAINTENANCE

Meer dan  
groenonderhoud

Mijn takenpakket is erg gevarieerd. Ik 
sta in voor het groenonderhoud, maar 
ook voor het onderhoud van rioleringen 
en zelfs voor dringende af gravingen 
door bodemverontreiniging. Ja, zelfs 
nieuwe grassoorten testen hoort erbij! 
Als ik zelf een favoriet initiatief moet 
kiezen? Zonder twijfel de water-
zuiverings installatie van de luchthaven. 
Die behandelt dagelijks tot 2,4 miljoen 
liter afvalwater.

DANIËL LETORET 
UIT STEENOKKERZEEL, 35 JAAR

DEPUTY MANAGER LOW VOLTAGE

Energiezuinige  
verlichting

Wat mijn job duurzaam maakt?  
Ik beheer onder andere de buiten-
verlichting op de luchthaven en  
help die ook te vernieuwen. Daarbij 
onderzoek ik alle mogelijkheden om 
energie uit te sparen. Zelf vind ik de 
bijenkorven en de imkercursus van 
Brussels Airport een heel mooie 
actie. Daaraan zie je dat we echt 
verder gaan dan wat wettelijk is 
voorgeschreven.
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