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Een groep deelnemers van Forum 2040 bracht in het najaar 
2017 een bezoek achter de schermen van Brussels Airport. 
Enerzijds heeft de luchthaven de leden uitgenodigd om hen te 
laten zien hoe de luchthaven werkt, zodat ze de belangrijkste 
opportuniteiten en uitdagingen waarmee de luchthaven wordt 
geconfronteerd goed kunnen begrijpen. Anderzijds kregen de 
deelnemers de kans om bijkomende vragen te stellen over de 
Strategische Visie 2040.   

Eerste halte: het busstation. Een strategische plek, want Brussels 

Airport verwelkomt meer bussen dan vliegtuigen. De deelnemers 

zagen het belang in van de verdere ontwikkeling van het aanbod 

aan openbaar vervoer. Over enkele jaren wordt er dan ook een 

intermodale hub voor treinen, bussen, trams, fietsen en taxi’s 

uitgebouwd. “We moeten er absoluut voor zorgen dat mensen 

minder met de eigen auto naar de luchthaven komen”, merkte een 

van de bezoekers op. De groep ging vervolgens naar Brucargo, 

waar ze de aankomst van een Boeing 747 van Singapore Airlines 

Cargo en het inladen van een Boeing 777 van Ethiopian Cargo 

konden bekijken. Op Brucargo werken ongeveer 5.000 mensen die 

er onder meer voor zorgen dat de pallets die gebruikt worden voor 

het vervoer van farmaceutische en bederfelijke producten zeer snel 

geladen of gelost kunnen worden.

In Pier A waren de deelnemers van dichtbij getuige van de 

aankomst van een passagiersvlucht, namelijk een Airbus A319 van 

de luchtvaartmaatschappij Alitalia. Ze bekeken de verschillende 

grondactiviteiten die uitgevoerd worden opdat een vliegtuig veilig 

en op tijd kan vertrekken. De aanwezigen stelden in de praktijk ook 

de toepassing van de milieumaatregelen vast, die Brussels Airport 

heeft ingevoerd om het grondgeluid te beperken. De mensen op het 

tarmac sluiten bijvoorbeeld zo snel mogelijk de vliegtuigen aan op 

de elektriciteit die op Brussels Airport centraal opgewekt wordt.  

Zo kunnen de piloten hun motoren en hulpmotoren veel sneller 

uitzetten, wat het geluid sterk beperkt.

Vervolgens leidde de bus de deelnemers naar het einde van 
startbaan 25R, waar verschillende vliegtuigen in de rij stonden om 

op te stijgen. De groep heeft op het terrein gezien hoe intensief 

de vertrekpiek op dat moment is. De gidsen van Brussels Airport 

Company gaven een woordje uitleg waarom de luchthaven van 

Brussel permanent twee banen nodig heeft, die beschikbaar zijn 

voor opstijgende en landende vliegtuigen, om te kunnen voldoen 

aan de groeiende vraag tijdens de piekuren.

De laatste etappe van het bezoek bracht de deelnemers naar 

een unieke plaats in het operationele hart van Brussels Airport: 

de bagagehal. Brussels Airport Company zal in de komende 

tweeënhalf jaar 110 miljoen euro investeren in de meest 

moderne technieken op het vlak van bagagescreening, en om de 

klantenervaring voor de reizigers te verbeteren. 

Aan de hand van dit bezoek kon Brussels Airport Company 

alle plaatsen tonen waar nieuwe infrastructuur gebouwd zal 

worden, zoals de intermodale hub, de brandweerkazerne, de 

onderhoudscentra voor de vliegtuigen, de gerenoveerde Sky Hall  

of Pier A West en Pier C.

Leden Forum          bezoeken Brussels Airport   

Brussels Airport heeft vorig jaar haar 
Strategische Visie 2040 gepresenteerd 
rekening houdend met een evenwichtige 
aanpak. Hiervoor is een ruime, open  
dialoog onontbeerlijk. 

Daarom zijn we gestart met dialoogsessies 
in Forum 2040. Dit Forum bestaat uit een 
divers samengestelde groep van  
omwonenden, lokale besturen, vertegen
woordigers van actiegroepen, organisaties 
uit het middenveld, bedrijven van de 
luchthaven en experten. 

Daarnaast kan iedereen die een vraag  
of een opmerking heeft over de Strategische 
Visie 2040 van Brussels Airport terecht op 
de website: www.brusselsairport2040.be.

Alleen als we de belangen van iedereen 
kennen, kunnen opportuniteiten gezocht 
worden en suggesties gegeven worden  
om de Visie 2040 te verfijnen.

In de eerste sessie kwam mobiliteit aan bod met 

een uitgebreide toelichting van Tractebel, een 

ingenieursbureau onder meer gespecialiseerd in  

milieu-impactstudies.

Het is met trots dat ik de balans 
opmaak van het jaar 2017. Een jaar 
gekenmerkt door de lancering van 
Forum 2040 - het dialoogplatform 
dat is opgezet in het kader van onze 
Strategische Visie 2040 om Brussels 
Airport en België voor te bereiden op de 
toekomst. Het was een recordjaar wat 
betreft luchthavenbezoek. We hebben 
immers de kaap van 24,8 miljoen 
passagiers overschreden en daarom wil 
ik van de gelegenheid gebruikmaken 
om iedereen te bedanken die heeft 
bijgedragen tot dit succes. 

De rode draad doorheen alle vorige 
edities van het magazine was de 
rubriek gewijd aan Forum 2040. 
Sinds de sessie over mobiliteit 
hebben we nog drie extra sessies 
over de 'airside'- en 'landside'-
ontwikkelingen georganiseerd met 
externe, onafhankelijke sprekers. Deze 
laatsten zijn experts in hun vakgebied: 
luchtgeluid, luchtkwaliteit, grondgeluid 
en ruimtelijke ordening. Ze konden 
hun mening delen rond de mogelijke 
impact van de Strategische Visie 2040. 
De laatste sessie richtte zich op het 
creëren van banen en de economische 
meerwaarde voor ons land. 

In dit nummer brengen we tevens een 
bezoek aan onze collega's van DHL 
Aviation. Ze zijn onlangs verhuisd naar 
de andere kant van de luchthaven, in 
een gloednieuw gebouw. We volgden 
een medewerker die op het 'tarmac' 
werkt: een weinig bekend nachtelijk 
beroep, maar cruciaal voor  
de e-commerce en levering van 
pakketten aan huis. 

Daarnaast wilde ik het hebben over 
een project dat mij bijzonder nauw 
aan het hart ligt. In het kader van ons 
'Feel Good'-programma - het interne 
vitaliteitsbeleid van Brussels Airport 
Company - hebben onze werknemers 
hun krachten gebundeld met de vzw 
Demoucelle Parkinson Charity om 
fondsen te werven om onderzoek 
naar deze ziekte te financieren. Patrick 
Demoucelle voert een moedige 
strijd tegen deze ziekte en heeft ons 
programma begeleid. Een geweldige 
levensles.

Ik heb nog goed nieuws over twee 
projecten in de directe omgeving van 
de luchthaven. Enerzijds ontvingen 
we het startsein voor de bouw van 
twee spottersplatformen in Zaventem 
en Steenokkerzeel. Ze worden in 
het voorjaar van 2018 ingehuldigd. 
Anderzijds heeft het 'Vliegbos' van 
Zaventem een unieke fit-o-meter 
gekregen. Kinderen kunnen zich er 
voortaan meten met dieren. Aarzel niet 
om het zelf te gaan ontdekken!

Naast een gelukkig en inspirerend 2018, 
wens ik u veel leesplezier en blijf ik ter 
beschikking voor eventuele vragen en 
suggesties.

Arnaud Feist
CEO 
Brussels Airport Company
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Beste lezer,

Voorwoord Forum 2040

FORUM

De verslagen van alle sessies vindt u terug op 
https://brusselsairport2040.be/nl/visie-2040/42/open-dialoog

In de twee daaropvolgende sessies werd de 

ontwikkeling van de luchtzijde behandeld 

alsook de milieu-impactstudie voor de 

Strategische Visie 2040.

Zo kwamen volgende impactstudies aan bod:

1. Luchtgeluid: de impact van de Strategische 

Visie 2040 op luchtgeluid werd technisch 

uiteengezet door TO70, een onafhankelijk 

adviesbureau enkel gespecialiseerd  

in luchtvaart.

2. Luchtkwaliteit: mogelijke impact op 

de luchtkwaliteit werd toegelicht door 

Tractebel - een ingenieursbureau onder meer 

gespecialiseerd in milieu-impactstudies, 

terwijl het VITO (Vlaamse Instelling 

voor Technologisch Onderzoek) - een 

toonaangevende Europese onafhankelijke 

onderzoeksorganisatie op het gebied van 

cleantech en duurzame ontwikkeling – zijn 

licht wierp op de mogelijke impact van het 

ultrafijn stof.

3. Grondgeluid met een uiteenzetting van  

de KU Leuven.

4. Arcadis – een internationaal advies- en 

studiebureau actief in gebouwde en 

natuurlijke omgevingen - ontfermde zich 

over de mogelijke ruimtelijke impact.

Tijdens alle voorgenoemde sessies gingen - na 

de uiteenzettingen van de hierboven genoemde 

experten - alle deelnemende leden in drie 

groepen aan het werk. Ze kregen de kans om 

dieper in te gaan op de voorgelegde Visie en 

kregen ook een beter inzicht in de verschillende 

standpunten van alle betrokkenen. Ook de 

experten namen deel aan deze werkgroepen.

Een vierde en laatste sessie behandelde het 

thema ontwikkeling van de landzijde. Tijdens 

deze uiteenzetting werd vooral de focus gelegd 

op jobcreatie en de economische toegevoegde 

waarde van de toekomstige luchthaven. 

Volgende onderwerpen kwamen in deze sessie 

aan bod: 

• De voorstelling van de impactstudie van 

de luchthaven door de Nationale Bank van 

België.

• Uiteenzetting over De Economische Impact 

van Luchthavens door ACI Europe (Airports 

Council International).

• Presentatie van de landzijde ontwikkeling 

door Brussels Airport Company.

De voorbije maanden hebben vier 
inhoudelijke sessies plaatsgevonden in 
het kader van het Forum 2040 met als 
thema’s: mobiliteit, de ontwikkeling van 
de luchtzijde, de milieu-impact van de 
Strategische Visie 2040, de ontwikkeling 
van de landzijde en de evolutie van de 
tewerkstelling.
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Dossier

Terwijl een koerier overdag de pakketjes bij 
de klant ophaalt en levert, gebeurt het laden, 
lossen en sorteren ervan voornamelijk  
‘s nachts. Het sorteersysteem gaat al om 
14.00 uur van start terwijl Haroene zijn job  
om 22.30 uur begint.

22.00 uur: De 26-jarige Haroene Wahyiane 
vertrekt thuis richting DHL Aviation. Vanop 
de parking gaat hij door de draaihekken 
naar de wachtpost op het tarmac. In de 
wachtpost volgt hij de veiligheidsscreening: 
hij legt zijn persoonlijke spullen op de band 
van de x-raymachine en stapt door de 

van het vliegtuig. Dergelijk cargovliegtuig 
zit vol containers, speciaal ontworpen om 
er perfect in te passen. Hierin zitten de 
pakketjes van klanten netjes gestapeld. Via 
een groot luik in de zijkant van het vliegtuig 
kunnen de containers makkelijk met een ‘high 
loader’, een soort van plooibaar elektrisch 
laadplatform, naar de begane grond worden 
gebracht. Daar zet het team de containers op 
een ‘dolly’, een mobiel onderstel. 

“Een chauffeur van ons team brengt dan 
zo een hele trein van dolly’s naar het DHL 
sorteercentrum. De containers worden eraf 
gehaald en in een sluis gezet waarmee ze 
automatisch naar binnen worden gebracht. De 
sluis zorgt ervoor dat de containers veilig van 
het tarmac naar binnen kunnen, waar ze dan 
worden leeggemaakt door een ander team 
om ze op de sorteerband te brengen”, legt 
Haroene uit. 

Timing is een uitdaging
Het duurt slechts 25 minuten om een 
vliegtuig volledig te lossen. In afwachting van 
een volgende binnenkomende vlucht gaat het 
team enkele collega’s assisteren die bezig zijn 
met een andere vlucht. 

00.30 uur: Haroenes team vertrekt opnieuw 
naar een vliegtuig. Deze keer om het te 
laden. Nu houden ze rekening met allerlei 
laadprocedures en -regels en op een klein half 

wordt het team naar de vliegtuigen gebracht. 
“Zelfs voor korte afstanden gebeuren 
verplaatsingen op het tarmac met busjes. Het 
is immers levensgevaarlijk en dus verboden 
om er rond te wandelen.” vertelt Haroene. 

Veiligheid primeert
23.10 uur: Haroene en zijn team wachten het 
vliegtuig uit Toulouse op. Hij benadrukt: “We 
wachten tot de motoren en het ‘anti-collision 
light’ zijn uitgeschakeld. Zo garanderen de 
piloten dat het veilig is om rond het vliegtuig 
te werken. We beveiligen de banden van het 
vliegtuig met ‘chocks’, een soort slot, zodat 
het vliegtuig niet meer kan bewegen. We 
plaatsen ook kegels rond de vleugels en de 
motoren van het vliegtuig alvorens we onze 
trap naar de deur van het vliegtuig plaatsen.”

Eenmaal de trap geplaatst vraagt Haroene de 
nodige vrachtdocumenten op bij de piloten. 
Ondertussen start het team met het lossen 

DE BRUSSELS HUB,  
EEN WERKPLEK MET DOORGROEIMOGELIJKHEDEN

Als onderdeel van DHL Express, zijn er momenteel zo’n 1.200 mensen tewerk- 

gesteld bij DHL Aviation in Melsbroek. Voortdurend zijn we op zoek naar nieuwe 

medewerkers. We willen onze positie op de markt immers behouden en zelfs nog 

versterken.  Dus doorgroeien wordt hierdoor mogelijk gemaakt. 

metaaldetector. Dit is dagelijkse kost voor 
junior supervisor Haroene en zijn collega’s. 
“Oorspronkelijk was ik lader-sorteerder en 
werkte mee aan het laden en lossen van 
vrachtwagens, het sorteren van pakjes en 
naar de sorteerband brengen.”

22.30 uur: Haroene begint zijn werk met 
het nakijken van zijn mailbox om mogelijke 
aanpassingen te noteren voor de planning 
van de nacht. Hij vraagt zijn senior supervisor 
welke vlucht zijn team als eerste moet laden 
of lossen om zo netjes voorbereid te zijn 
en geen tijd te verliezen. Met het DHL busje 

Vanaf dan begint iedereen met het opruimen, 
zodat al het gebruikte materiaal terug netjes 
op zijn plaats staat. 

06.00 uur: “Ik doe nog een ‘walk-out’  
voor het laatste vliegtuig dat vertrekt naar 
Lagos (Nigeria). Een halfuurtje later zit mijn  
'werkdag' er op en ben ik klaar om naar huis  
te vertrekken.” 

uurtje is de klus geklaard. Haroene doet de 
'walk-out' van de vlucht. “Ik sta in rechtstreeks 
contact met de piloten, en dit in het Engels. 
Ik controleer of alle deuren en klepjes dicht 
zijn en dat alles veilig is rond het vliegtuig. 
Als alles in orde is, dan kan het vliegtuig 
vertrekken richting Leipzig.” 

Zo gaat het door tot 05.30 uur. Het laatste 
vliegtuig is geladen en klaar voor vertrek. 

Werken in het holst van de nacht
DHL Aviation in de gloednieuwe Brussels Hub …
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DHL Aviation verhuisde deze zomer naar een modern gebouw op Brucargo 
te Melsbroek: de Brussels Hub. Ondertussen zijn er op deze site maar liefst 
200 nieuwe werknemers aan het werk gegaan. De meerderheid van de 
werknemers gaan er ’s avonds van start tot 06.30 uur de volgende ochtend… 
Zo ook voor Haroene Wahyiane, junior supervisor, die instaat voor het laden 
en lossen van vliegtuigen.

Niet alleen een investering  
in de economie, maar ook in mens en omgeving

De investeringen van DHL ten belope van 114 miljoen euro en van Brussels Airport 
Company ter waarde van 36 miljoen euro voor infrastructuurwerken bevorderen niet 
alleen de verdere uitbouw van de exportactiviteiten van Belgische bedrijven, maar 
moeten eveneens de stijgende vraag vanuit internationale e-commerce opvangen.

In het nieuwe gebouw werd ook geïnvesteerd in enkele technologische hoogstandjes 
zodat de werkomstandigheden voor werknemers er sterk op vooruit zijn gegaan. 
Dankzij automatisatie en slimme systemen zijn zware manuele handelingen  
weggevallen, en kan er gewaakt worden over de ergonomie, het gemak en de veilig- 
heid van de medewerkers.

Daarnaast is het gebouw een toonbeeld van het GoGreen programma, dat de impact 
van de activiteiten op het milieu tot een minimum tracht te herleiden. Aandacht ging 
naar een energiezuinig, goed geïsoleerd gebouw, wat maakt dat tijdens de winter-
maanden een constante, warme temperatuur gegarandeerd kan worden. Hierdoor 
wordt het werken in de koude tot een minimum beperkt. 

Ik greep mijn kans toen de gelegenheid zich voordeed om ervaring op te  
doen op de Ramp, het team dat op het tarmac vliegtuigen laadt en lost.  
Deze job beviel me enorm en ondertussen ben ik er junior supervisor.

Haroene Wahyiane  – junior supervisor

Voor een overzicht van al onze vacatures of meer informatie,

surf naar www.dhl.be/nl/carrieres 

bel naar 02 490 0372 of 

mail naar jobs.aviation@dhl.com

800.000
zendingen / week

SPECIALE GOEDEREN
o.a. Pairi Daiza panda’s1.200 werknemers

DHL Aviation in Melsbroek

6,5 km 
transportbanden

DHL BRUSSELS



TEMPLE STREET MARKET

De avondmarkt van Temple Street is de 
bekendste van Hongkong. Zowel locals als 
toeristen struinen de kraampjes af naar 
leuke koopwaar. Ben je een grote fan van 
edelstenen? Wandel dan een beetje verder. 
Om de hoek vind je de jademarkt. Overdag 
kan je er werkelijk alles kopen wat met of uit 
deze edelstenen wordt vervaardigd.

SHOPPEN IN 1881 HERITAGE

Na jaren gesloten te zijn geweest, is het 
oude hoofdbureau van de waterpolitie na 
een stevige opknapbeurt opnieuw geopend. 
Vandaag doet het gebouw, dat dateert van 
het jaar 1881, dienst als een shopping center 
en is het een waar winkelparadijs. Je kan er 
ook een hapje of drankje nuttigen, of zelfs de 
nacht doorbrengen in een van de kamers van 
het ingebouwde hotel!

THE VICTORIA PEAK

Er is geen mooiere plek om Hongkong 
te bekijken dan vanaf de Victoria Peak. 
Het panorama dat vanaf dit op 552 meter 
hoogte gelegen punt te zien is, doet menig 
fotografenhart sneller slaan. Probeer als je 
kan net na zonsondergang het uitzicht te 
komen bezichtigen. De leukste manier om 
'The Peak' te bereiken is door middel van 
de Peak Tram, waarmee je over een afstand  

van 1.400 meter een hoogteverschil van 
ongeveer vierhonderd meter overbrugt.

Klimaat

Hongkong kent een vochtig subtropisch 
klimaat. De periode van halverwege oktober 
tot en met januari is vooral droog en  
zonnig en bijgevolg de beste periode om  
Hongkong te bezoeken. In de zomermaanden 
juli en augustus kunnen de temperaturen 
flink oplopen.

Bestemming in de kijker

Hongkong 
is al jaren een van de belangrijkste 
Aziatische steden en is een ideale 
stad om als toerist te bezoeken. 
Naast een van de meest 
indrukwekkende skylines ter 
wereld, kan je er toch ook 
verrassend veel natuurschoon 
vinden. Hoewel Hongkong alweer 
enige tijd bij China hoort, kent de  
7 miljoen inwoners tellende 
metropool wel een eigen regering 
en wetgeving. Het geeft dus een 
heel ander beeld van China dan de 
Volksrepubliek van Mao dat doet.

Het gebied bestaat in totaal uit  
236 eilanden met een totale 
oppervlakte van 1.104 km² en 
grenst aan de Zuid-Chinese Zee. 

Vanaf 25 maart 2018 biedt de 
luchtvaartmaatschappij Cathay 
Pacific een nieuwe directe vlucht 
aan, 4 keer per week, tussen 
Hongkong International Airport 
en Brussels Airport.

Feel Good

Leuke activiteiten

TRAMRIT DOORHEEN 
HONGKONG ISLAND

Hongkong heeft een fantastisch openbaar 
vervoer. Je kunt zeer gemakkelijk alle 
uithoeken van de stad verkennen met 
de metro of bus. De dubbeldekstram is 
een spotgoedkope en ideale manier om 
de noordkust van Hongkong Island te 
ontdekken. Er rijden er genoeg, dus je kan er 
echt heel gemakkelijk op- en afspringen!

1.104 km²
236 

eilanden

7 miljoen inwoners

PATRICK DEMOUCELLE  
INSPIREERT TIJDENS  
FEEL GOOD SAMENKOMST 

‘Feel Good’ legt de 
focus op de fysieke en 
mentale gezondheid 
van de werknemers 
en wordt ontwikkeld 
op individueel, team 
en bedrijfsniveau. Het 
programma bestaat uit een 
brede waaier aan activiteiten die 
zeer laagdrempelig zijn, voor allerlei 
types van mensen met uiteenlopende 
interesses.

Het is de bedoeling de mentale 
veerkracht van de medewerkers te 
bevorderen en hen te ondersteunen 
bij het streven naar een gezond 
evenwicht tussen werk en privéleven.

Parkinson is een tot nog toe ongeneeslijke ziekte. 
Hoewel de aandoening vooral gekend is als een 
ouderdomsziekte, krijgen meer en meer patiënten ook op 
jongere leeftijd de diagnose.

De Demoucelle Parkinson Charity heeft als doel projecten 
en organisaties die een belangrijke rol spelen in de 

zoektocht naar een oplossing voor Parkinson, te helpen, 
te adviseren en te ondersteunen. Het doel van de 
liefdadigheidsinstelling is nog meer slaagkans te creëren 
door hun tijd, energie en competenties ter beschikking 
te stellen. Ze helpen ook op financieel vlak. De focus 
ligt daarbij op de ondersteuning van ziektewijzigende 
projecten. 

Niets is dankbaarder dan iemand die 
"het is onmogelijk" zegt, onderbroken te 
horen worden door iemand anders die 
zegt "eigenlijk heb ik het al gedaan".

Patrick Demoucelle -  
medeoprichter Demoucelle Parkinson Charity vzw

Cathay Pacific

Demoucelle Parkinson Charity zet zich in  
voor onderzoek naar de ziekte van Parkinson

Het vitaliteitsbeleid van 
Brussels Airport Company 

De bedoeling was om samen al wandelend, 
fietsend, lopend of zwemmend een totale 
afstand van 150.000 kilometer af te leggen 
en hiermee de Demoucelle Parkinson Charity 
vzw te steunen.

NIEUW

Medewerkers van Brussels Airport Company kregen de voorbije maanden  
de kans om zich in het kader van het vitaliteitsprogramma ‘Feel Good’ in  
te schrijven en gratis deel te nemen aan het bewegingsprogramma  
‘Ready to Move’.

Ready to 
Move

De doelstelling van 150.000 kilometer 
werd behaald en in totaal werd € 10.000  
bij elkaar gesport.
Het behalen van deze mijlpaal werd in 
aanwezigheid van Patrick Demoucelle,  
de medeoprichter van de vzw, gevierd 
tijdens een gezellige lunch. Arnaud Feist,  

CEO van Brussels Airport Company,  
heeft met trots de cheque van € 10.000  
aan Patrick overhandigd.
Een honderdtal collega’s woonden het 
moment bij, onder hen ook heel wat 
‘Ready to Move’ deelnemers. 

doel voor februari 2018

Arnaud Feist kondigde tijdens het 
samenzijn ook in primeur aan dat Ready 
to Move uiteraard niet stopt nu het doel 
vroegtijdig werd behaald.
Sterker nog: als we erin slagen om samen 
tegen februari 2018 in totaal 200.000 
kilometer te verzamelen, schenkt Brussels 
Airport € 5.000 extra aan Demoucelle 
Parkinson Charity!

Tian Tan Buddha
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Spottersplatformen klaar in april 2018

De ontwerpen van de spottersplatformen vind ik eigentijds en mooi geïntegreerd 
in het omringende landschap. Ze zullen toelaten om met de ganse familie op een 
veilige manier naar het opstijgend of landend luchtverkeer te kijken.

Ivan Coninx – spotter op Brussels Airport

Goed nieuws voor luchtvaartliefhebbers! 
De milieuvergunningen voor de 
spottersplatformen in Steenokkerzeel (nabij 
het transitcentrum) en Zaventem ('t Vliegbos) 
werden uitgereikt.

Afhankelijk van de weersomstandigheden 
verwachten we dat de platformen in april 2018 
klaar zullen zijn.
De grote verscheidenheid aan luchtvaart-
maatschappijen, de speciale toestellen en 
de bedrijvigheid op Brussels Airport oefenen 
een grote aantrekkingskracht uit op heel wat 
vliegtuigspotters, waaronder enkele uit het 
buitenland.
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’t Vliegbos pakt uit met een fit-o-meter
In 't Vliegbos, een gezamenlijk initiatief van Brussels Airport Company, de gemeente 
Zaventem, de provincie Vlaams-Brabant en het Agentschap Natuur en Bos beleven 
zowel wandelaars, families, vliegtuigspotters als kinderen plezier. Dit initiatief biedt 
een antwoord op de vraag naar meer recreatie in een groene omgeving.

Kinderen kunnen zich in 't Vliegbos al  
enige tijd uitleven op een evenwichts-
parcours. Maar sinds november, kunnen ze 
nu ook tal van leuke opdrachten ontdekken 
op de fit-o-meter. In samenwerking met 
Natuurpunt ontwierp Brussels Airport 
Company deze fit-o-meter speciaal op maat 

van kinderen. Voor het ontwerp 
gebruikte de luchthaven zo veel 
als mogelijk natuurlijke materialen 
uit 't Vliegbos zelf.

Concreet staan er 10 toestellen, 
elk gelinkt aan een dier of plant 
die in 't Vliegbos teruggevonden 
kunnen worden zoals de vos, de 
bramensprinkhaan of de gele 
hersentrilzwam. Bij elk toestel staat 
een bord dat interessante weetjes 
over de lokale fauna en flora geeft en 
je uitdaagt voor leuke opdrachten en 
fysieke oefeningen. 
Welke dat precies zijn? Dat ontdekken 
jullie ongetwijfeld tijdens jullie 
volgende bezoekje!

De vos

Meet je met de vos

Waar vind je de vos? 
Met zijn dikke pluimstaart en zijn vossenstreken speelt de vos de hoofdrol in heel 
wat verhalen. De laatste jaren heeft hij zich aangepast aan samenleven met de 
mens. Door dat groot aanpassingsvermogen en de relatief grote oppervlakte van zijn 
territorium, laat hij zich regelmatig opmerken in onze buurt. Vandaag leven er zelfs 
vossen in het hartje van steden als Brussel en Zaventem. 

Wat eet de vos? 
Vossen zijn jagers en echte alleseters. Ze jagen meestal ’s nachts en in de 
schemering op kleine zoogdieren zoals ratten, muizen en konijnen. Net die soorten 
kunnen schade toebrengen aan landbouwgewassen. Vossen ruimen ook heel wat 
zieke dieren en kadavers op.
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De vos kan heel hard rennen, tot 60 kilometer per uur. Zijn normale snelheid 
ligt tussen 6 tot 13 kilometer per uur.
Hoe snel kan jij lopen?Ga bij het eerste paaltje staan en ren zo snel mogelijk naar de volgende paal en terug. Een vos legt deze afstand (= 166 meter) af in minder dan 10 seconden. 


