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Samen voor een  
duurzame luchthaven,  

vandaag en morgen



A R N A U D  F E I S T ,  C E O

WOORD VOORAF

De afgelopen 5 jaar zijn we erin geslaagd om onze belangrijkste  

milieu-ambities ook effectief te realiseren. 
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H
et aantal bezoekers op Brussels Airport blijft 
stijgen, maar dat wil niet zeggen dat we ter 
plaatse kunnen blijven trappelen. De wereld is 
constant in verandering en wij willen mee ver-
anderen. De Strategische Visie 2040 van Brus-

sels Airport, die in november 2016 werd gelanceerd, vormt 
de basis voor de toekomstige duurzame ontwikkeling van 
onze luchthaven. Bij alle ontwikkelingen en plannen wordt 
er rekening gehouden met de 
mogelijke impact ervan op onze 
leefomgeving en buren.

Onze plannen voor 2040 zijn am-
bitieus, maar haalbaar. We nemen 
ze stap voor stap. Zo hebben we 
nu concretere plannen opgesteld 
voor de komende vijf jaar. Daarbij 
is onze voornaamste doelstelling 
om een kader te creëren waarbin-
nen we ons kunnen ontwikkelen. 

We kiezen er bewust voor om op 
vrijwillige basis in dialoog te gaan 
met alle betrokken partijen (poli-
tiek, omwonenden, middenveld). 
Dat is immers de voorwaarde om 
op een transparante en construc-
tieve manier samen te werken en 
een breed maatschappelijk draag-
vlak te creëren voor onze Strategi-
sche Visie 2040. Duurzaamheid is 
en blijft daarbij één van onze belangrijkste waarden. Hierbij 
hoort natuurlijk ook de zorg voor het milieu en het energie-
verbruik. We doen in deze domeinen veel meer dan het 
louter vervullen van wettelijke verplichtingen. 

In 2011 legden we meetbare doelstellingen inzake milieu en 
energie vast voor de periode tot 2015-2016, inclusief een al-
lesomvattend milieu- en energieprogramma. Vandaag kun-
nen we zeggen dat we, op enkele puntjes na, alle doelstel-
lingen van dit ambitieuze programma waargemaakt 
hebben. We stoten nu minder CO

2 uit dan we hadden voor-
opgesteld. Ook ons energieverbruik ligt lager. Ten opzichte 
van 2010 verbruiken we al 11% minder energie. We hopen 

dat we het de komende vijf jaar even goed of zelfs beter 
zullen doen. Als luchthavenuitbater hebben wij natuurlijk 
lang niet alles zelf in de hand, maar we blijven actief mee-
werken aan de duurzame ontwikkeling van de regio’s en 
van ons land.

We hebben onder meer plannen om ons brandstofver-
bruik verder te verminderen, een systeem voor warmte-

krachtkoppeling te installeren, 
nieuwe gebouwen met warmte-
pompen te verwarmen, ons 
warmtenet te optimaliseren en 
ons zonnepanelenpark uit te brei-
den. Maar onze duurzaamheids-
strategie gaat nog verder: zo heb-
ben we ons geëngageerd om 
binnen de Europese Airports Coun
cil International (ACI Europe) tegen 
uiterlijk 2018 een CO

2-neutrale 
luchthaven te worden. 

Voor de realisatie van veel van 
onze milieu- en energiedoelstellin-
gen is een samenwerking met 
onze partners essentieel. Ik denk 
hierbij niet alleen aan de lucht-
vaartmaatschappijen, de bagage- 
afhandelaars en andere bedrijven 
actief op de luchthaven, maar ook 
aan de vervoersmaatschappijen en 
de buurgemeenten. We laten in dit 

rapport een aantal van onze partners toelichten hoe zij 
duurzaamheid dagelijks in praktijk brengen.

We kijken ook meer en meer naar co-creatie als methode 
om duurzame projecten tot stand te brengen. Co-creatie is 
een vorm van open samenwerking waarbij alle deelnemers 
op een gelijkwaardige manier betrokken zijn. Het Speelbos 
in Zaventem, dat we samen met verschillende partners 
hebben gerealiseerd, is een mooi voorbeeld. We hopen in 
de toekomst nog meer van dergelijke gezamenlijke initia-
tieven te kunnen nemen.

Eén ding is zeker, samen bereiken we veel meer dan elk apart!

Als luchthavenuitbater 
hebben wij natuurlijk lang 
niet alles zelf in de hand, 

maar we blijven actief 
meewerken aan de 

duurzame ontwikkeling  
van de regio’s en van  

ons land.
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BOUWEN 
AAN EEN 

DUURZAME 
LUCHTHAVEN

Yves Van Hooland, Director 

Infrastructure & Real Estate, geeft 

tekst en uitleg bij de cruciale rol 

van infrastructuur in het milieu- 

en energiebeleid.

IEDEREEN 
IN DE WEER

Wat de vele partners 

van Brussels Airport doen, 

en hoe we samenwerken.

14

38

EEN AMBITIEUS EN 
BREED GEDRAGEN 
MILIEUBELEID
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BAANBREKEND 
WERK 
Ons grootste 
renovatieproject 
van 2016

18
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hebben een voorbeeldfunctie.”

36

n  Car Free Week

n   Operatie schoonmaak

n  VMM controleert luchtkwaliteit

n   NMBS vervoert meer mensen naar luchthaven

n   Sheraton investeert in energiezuinige apparaten

n   DHL stimuleert carpoolen

n   Defensie start bodemsaneringsproject

n   Emirates verwerkt flessen tot dekens

n   Aviapartner koopt milieuvriendelijker aan

n   Qatar Airways, de stilste luchtvaartmaatschappij  

44  BELGOCONTROL: Compromissen sluiten om het milieu niet 
te schaden

48  ANB: Vogelperspectief door een veiligheidsbril

54  TEC4JETS: Vliegtuigtechnologie is constant in beweging

56  TCR: We kennen de totale CO2-impact van elk toestel

 ZAVENTEM, VLAAMS-BRABANT  
EN HET AGENTSCHAP VOOR 
NATUUR EN BOS: 
Het Speelbos, een schoolvoorbeeld 
van supersamenwerking

51

n  Vliegtuigen efficiënter ijsvrij

n  Biologische waterzuivering

n  Met de juiste bandenspanning terug naar huis

n  Te weinig gras voor biovergister

n  Tijd besparen met de fiets

n  Duurzaam milieu- en energiebeheer

n  Bezige bijtjes

n  Volop leven in oude graslanden

n  Opgeruimd staat netjes

Volop inzetten op 
minder geluidshinder

9

M I L I E U R A P P O R TI N H O U D



S T R A T E G I E  E N  B E L E I D

EEN AMBITIEUS EN BREED  
GEDRAGEN MILIEUBELEID

H
et milieubeleid is structu-
reel en systematisch in de 
ontwikkeling van de lucht-
haven verankerd. 
Bij nieuwe projecten en ac-

tiviteiten zitten onze milieumensen al 
in een vroeg stadium mee rond de 
tafel. Zo wordt duurzaam bouwen of 
investeren van bij de start een principe. 
De samenwerking tussen de verschil-
lende departementen garandeert ook 
een milieubeleid dat breed gedragen 
wordt in het bedrijf. Daarnaast initië-
ren, sturen en controleren onze men-
sen van het duurzaamheidsdeparte-
ment talrijke milieu-acties op en rond 
de luchthaven. Niet vanop een eiland, 
maar ook weer in continue samenwer-
king met andere departementen en de 
vele partners op de luchthaven. En ook 
met alle belang hebbenden in en rond 
de luchthaven, waarmee we intensief 
en open communiceren. 

CONCREET EN MEETBAAR

Het milieubeleid van Brussels Airport 
Company is niet vrijblijvend. Het is 
gekoppeld aan concrete en contro-
leerbare doelstellingen. De luchtha-
ven werkt met de internationale nor-
men ISO 14001 voor 
milieumanagement en ISO 50001 
voor energiemanagement. In lijn met 
de vernieuwde ISO-normen verlegt 
Brussels Airport Company de focus 
van procedures en instructies naar 
een procesmatige aanpak. 

Specifiek voor het energiebeleid han-
teert de luchthaven de principes van 
de Trias Energetica: eerst inzetten op 
het beperken van het energieverbruik, 
vervolgens het aandeel van de her-
nieuwbare energie verhogen, en tot 
slot een zo efficiënt mogelijk gebruik 
van fossiele brandstoffen.

ENERGIESTRATEGIE

In de loop van 2015 startte een multi-
disciplinair team, ondersteund door ex-
terne experten, met de opmaak van een 
nieuwe energiestrategie met horizon 
2030. Deze strategie werd begin maart 
2016 door de directie onderschreven. 

De basisdoelstellingen van de energie-
strategie zijn: 

- Het primair energieverbruik per m² 
met 25% doen dalen tegen 2030, in 
vergelijking met 2010.

- Het aandeel hernieuwbare energie 
dat op de eigen site geproduceerd 
wordt tegen 2030 verhogen tot 13% 
van het totale elektriciteitsverbruik. 
Vandaag bedraagt dat aandeel 3%.

- De CO2-emissies tegen 2030 met 
40% reduceren, in vergelijking met 
2010. n

Brussels Airport levert een belangrijke bijdrage aan de welvaart van Brussel, 

de regio’s en het land. Brussels Airport wil de rol van economische groeipool 

kunnen blijven vervullen, en dit op een duurzame manier. 
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ENERGIEVERBRUIK C02-UITSTOOT WATERVERBRUIK AFVALRECYCLAGE

De doelstelling van -25% tegen-

over referentiejaar 2010 blijft rea-

listisch. Eind 2016 staat de teller 

op -11 %.  We zitten op schema. 

De oorspronkelijke doelstelling was 

een daling van 20% tegen 2020, 

met als referentiejaar 2010. Eind 

2016 was al een daling van 27% ge-

realiseerd. Dit goede resultaat is 

mede het gevolg van de aankoop 

van 100% groene stroom. Maar er 

speelt ook een schaal effect. De 

doelstelling is gerelateerd aan de 

activiteit op de luchthaven en die zit 

al enkele jaren in de lift. In de 

nieuwe energie strategie wordt de 

doelstelling aangescherpt tot 

-40% tegen 2030. 

Doelstelling: een daling van 10% 

tegen 2015-2016, met als 

referentie jaar 2010. Er werd een 

daling van 15% gerealiseerd, 

maar het verbruik is ondertussen 

gestabiliseerd. 

Doelstelling: meer dan 30% van 

het niet-gevaarlijk afval recycleren 

tegen 2015-2016, met als referen-

tiejaar 2010. Het percentage gere-

cycleerd afval klom van bijna 24% 

in 2015 naar bijna 26% in 2016. 

De trend is dus positief, maar het 

resultaat blijft onder de doelstel-

ling. Het blijft moeilijk om passa-

giers en partners te sensibiliseren 

om correct te sorteren.

AMBITIES TEGEN 2030

-25%
RESULTAAT IN 2016

-11%

AMBITIES TEGEN 2030

-40%
RESULTAAT IN 2016

-27%

AMBITIES TEGEN 2015-16

-10%
RESULTAAT IN 2016

-15%

AMBITIES TEGEN 2015-16

30%
RESULTAAT IN 2016

26%

DOELSTELLINGEN EN PRESTATIES
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ÉÉN BELEID, ACHT THEMA’S

GELUID

Brussels Airport blijft zich inspannen om 
samen met de luchtvaart maatschappijen en 
de overheden tot een zo minimaal mogelijke 
belasting van de omgeving te komen.

EMISSIES

Luchtkwaliteit en energiebeleid
hangen nauw samen. Minder verbruik van 
fossiele brandstoffen leidt tot minder
uitstoot. We leveren zelf veel inspanningen 
om ons energiebeleid te verbeteren. En we 
stimuleren de luchtvaartmaatschappijen ook 
om zelf maatregelen te nemen die hun 
impact op het milieu beperken. 

ENERGIE

De luchthaven kiest voor minder 
energieverbruik en meer hernieuwbare 
energie. In vergelijking met 2010 verbruiken 
we ongeveer een tiende minder.

WATER

De luchthaven zuivert dagelijks het sanitaire 
afvalwater van ongeveer 50 000 passagiers en 
bezoekers van de luchthaven en van 350 
aankomende vliegtuigen. ‘s Winters wordt ook 
het de-icingwater van de vliegtuigen richting 
zuiveringsstation van de luchthaven gebracht.

1 2
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BODEM

Brussels Airport werkt de historische 
bodemverontreiniging op de luchthaven weg. 
Het merendeel van de bodem, ongeveer 95%,
is proper.

AFVAL

Van restaurantmedewerkers tot poets-
ploegen: in het afval beleid staat de actieve 
betrokkenheid van alle partners op de 
luchthaven centraal.

MOBILITEIT

Brussels Airport moedigt duurzame 
mobiliteit aan. Dat betekent: meer openbaar 
vervoer, meer fietsen, meer duurzame 
wagens.

BIODIVERSITEIT

Een groot deel van het luchthavendomein, 
zo’n 520 hectare, is onbebouwd. Het wordt 
beheerd met het oog op maximale 
biodiversiteit.

1 3
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• Director Infrastructure & Real Estate

• Sinds 2010 actief bij Brussels Airport Company

• Werkte eerder bij De Post als directeur van de 

afdeling Vastgoed en facilitymanagement

• Hobby: ULM-piloot 

Yves Van Hooland

Gebouwen en 

infrastructuur 

maken deel uit 

van onze 

kernactiviteiten.

Yves Van Hooland voor de stookinstallaties in gebouw 702. Deze brengen het water op een temperatuur van 140°C en injecteren het in het warmtenet (beeld onder).
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I
k vind de luchthaven een fantasti-
sche werkplek. Het leeft hier dag en 
nacht, zeven op zeven. En we hebben 
zeer interessante projecten op stapel 
staan. Als je van uitda gingen houdt, 

dan ben je hier aan het juiste adres.” 
Yves Van Hooland leidt sinds 2010 de af-
deling Infrastructure & Real Estate van 
Brussels Airport Company en hij doet 
dat met veel enthousiasme. Twee van 
zijn passies komen samen op de lucht-
haven: vastgoed en vliegen. “Het werk 
van onze afdeling is heel concreet”, zegt 
hij. “Een gebouw is iets heel tastbaars. 
Nog elke keer als ik door Connector – 
het verbindings gebouw tussen de termi-
nal en de Pieren A en B – loop, ben ik 
trots.”

WAAROM IS VASTGOED BELANGRIJK 
IN HET ENERGIE- EN MILIEUBELEID?

“Omdat we in essentie een infrastruc-
tuurbedrijf zijn. We maken niets, we 
zijn geen productiebedrijf. Wat we dan 
wel doen? Onze infrastructuur en faci-
liteiten ter beschikking stellen van de 
passagiers en onze partners zoals de 

I N F R A S T R U C T U U R

BOUWEN AAN EEN  
DUURZAME LUCHTHAVEN

Infrastructuur en gebouwen zijn essentieel voor de kernactiviteit van  

een luchthaven. Het energie- en milieubeleid is daarbij een cruciale pijler,  

zegt Yves Van Hooland, hoofd van de afdeling Infrastructure & Real Estate  

bij Brussels Airport Company.

luchtvaartmaatschappijen. Gebouwen 
en infrastructuur maken dus deel uit 
van onze kernactiviteit. Brussels 
Airport heeft zelfs een heel uitgebreid 
vastgoedpatrimonium. In totaal gaat 
het over een klein miljoen vierkante 
meter vloeroppervlakte. Daar zitten 
belangrijke gebouwen bij zoals de ter-
minal en de pieren. In die gebouwen 
streven we naar een optimale omge-
ving voor de passagiers. Denk aan een 
goede verlichting en aangenaam 
binnen klimaat. En dan kom je auto-
matisch bij energieverbruik. Om het 
energieverbruik binnen de perken te 
houden, moeten we onze gebouwen 
op een energie-efficiënte manier bou-
wen, inrichten en gebruiken.” 
 
IS DIE AANDACHT VOOR ENERGIE EN 
MILIEU VERANKERD IN DE AFDELING 
INFRASTRUCTURE & REAL ESTATE?

“Ja, van bij het prille begin van een 
project zetten we energie- en milieu- 
aspecten op de agenda. Daarom ook 
dat de mensen van het milieu-
departement al in een vroeg stadium 

mee rond de tafel zitten. Ze bekijken 
en bestuderen mee de energie- en 
milieu componenten, ze wijzen op ge-
voeligheden en op eventuele opportu-
niteiten. Dat vertaalt zich vandaag al 
in de grote aanbestedingsprocessen: 
duurzaamheid is naast het financiële 
aspect en de veiligheid een belangrijk 
criterium. Het infrastructuurteam le-
vert een belangrijke bijdrage aan het 
energieteam, dat multidisciplinair 
naar de energie-uitdagingen van de 
luchthaven kijkt.”

EEN LUCHTHAVEN IS EEN 
BIJZONDERE OMGEVING MET 
STRIKTE VEILIGHEIDS-
VOORSCHRIFTEN. IS DAT SOMS 
BEPERKEND BIJ HET UITWERKEN 
VAN EEN DUURZAAM VASTGOED-
BELEID? 

“Om elektriciteit op een duurzame ma-
nier op te wekken, maken we onder 
meer gebruik van zonnepanelen. Maar 
die kunnen de radars storen en mogen 
daarom niet overal geïnstalleerd wor-
den. Luchtvaartveiligheid is ook de 

“
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reden waarom grote windmolens hier 
uit den boze zijn.”

WAT IS VOOR U  
EEN DUURZAAM GEBOUW? 

“Dat omvat veel facetten. We houden 
rekening met materiaalgebruik, met op-
vang en hergebruik van hemelwater en 

koude- en warmteopslag, een techniek 
om energie op te slaan in het grond-
water in de vorm van warmte of 
koude. Die energie kunnen we dan ge-
bruiken om het gebouw te koelen of 
op te warmen. Maar we zitten ook met 
enkele oudere gebouwen uit de jaren 
zestig met minder goede energie-
prestaties. Die zijn we nu systematisch 
aan het slopen en vervangen. Ook als 
we gebouwen renoveren of installaties 
vernieuwen, gebeurt dit met de insteek 
van betere energieprestaties. Na de 
aanslagen van 22 maart hebben we de 
gevel van de terminal moeten vernieu-
wen. Dat doen we dan ineens grondig, 
zodat de energieprestaties nu beter 
zijn dan voorheen.” 

VASTGOEDONTWIKKELINGEN 
SPELEN EEN PROMINENTE ROL IN 
DE ‘STRATEGISCHE VISIE 2040’. 
WORDT DE LUCHTHAVEN EEN 
BELANGRIJKE KANTORENZONE? 

“Onze toekomstvisie is heel ambitieus 
maar ook gewoon het noodzakelijke 

zelfs met groenvoorziening. Vanzelf-
sprekend is energie een belangrijk punt 
dat we heel breed bekijken. Zo hebben 
een goede locatie, een slimme oriënta-
tie en een doordacht ontwerp al een 
groot positief effect op het energiever-
bruik. Een mooi voorbeeld zijn de 
nieuwe brandweerkazernes die we gaan 
bouwen. Om op het heetst van de dag 
de zon buiten te houden, komt er een 
grote dakoversteek. De architect heeft 
ook in hooggeplaatste glaspartijen 
voorzien voor een maximale lichtinval. 
Maar om oververhitting te voorkomen 
is de beglazing op de zuidzijde van het 
gebouw beperkt. Los daarvan worden 
het ook heel mooie gebouwen.”

HOE DUURZAAM IS HET  
GEBOUWENPARK VANDAAG? 

“Onze nieuwste gebouwen scoren zeer 
goed. Voor Connector hebben we ge-
kozen voor een doorgedreven isolatie, 
met als resultaat dat het gebouw veel 
beter scoort dan de wettelijke normen. 
We hebben er ook geïnvesteerd in 

Als we gebouwen 

renoveren of installaties 

vernieuwen, gebeurt  

dit altijd met de  

insteek van betere 

energieprestaties.

Yves van Hooland, director infrastructure &  
real estate, Brussels airport companY

Toonaangevende bedrijven vestigen zich op de luchthaven. In januari 2017 verhuisde Deloitte naar een gloednieuw gebouw.
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“Tweemaandelijks zitten we samen met vertegenwoordigers van verschil-

lende departementen om na te denken over het energiebeleid, het energie-

verbruik te analyseren en te evalueren, en plannen te maken voor de toe-

komst”, vertelt Yves Van Hooland. “Die multidisciplinaire insteek maakt het 

zo interessant. Omdat je input krijgt van mensen met verschillende invals-

hoeken, ideeën, achtergronden en bekommernissen. Omdat dit energie-

team verschillende departementen overkoepelt, krijg je beslissingen die 

heel breed in het bedrijf gedragen worden. Het is niet één afdeling die iets 

oplegt. Nee, het is echt teamwerk.” Onder meer de vervanging van oude 

halogeenlampen door energiezuinige ledlampen langs de startbanen en de 

investering in een installatie voor koude- en warmteopslag in de bodem in 

Connector werden opgestart vanuit het energieteam. 

antwoord op de verwachte passagiers-
groei in de luchtvaart. Wereldwijd be-
groot men de groei op 3,8% per jaar 
en voor Europa op 2,5%. Brussels 
Airport moet zich daarop voorberei-
den, ook via haar infrastructuur. 
We willen daarbij maximaal inzetten 
op het beperken van de impact op de 
omgeving.”

HOE INTERESSANT IS DE 
LUCHTHAVEN VOOR 
INTERNATIONALE BEDRIJVEN?

“De luchthaven is een uiterst interes-
sante plek voor internationale bedrij-
ven. Deloitte heeft zich inmiddels op 
de luchthaventerreinen gevestigd. 
Momenteel is het kantoorgebouw 
Passport in opbouw, waar straks KPMG 
en Microsoft zich zullen vestigen. En er 
hebben nog veel toonaangevende be-
drijven interesse. Aan de toegangszone 
van de luchthaven zijn nog veel moge-
lijkheden voor nieuwe kantoor-
ontwikkelingen. Dat zullen allemaal 
zeer duurzame gebouwen zijn, want de 
grote bedrijven hanteren hoge duur-
zaamheidsstandaarden.” 

KAN SLIMME TECHNOLOGIE IN 
GEBOUWEN OOK EEN BIJDRAGE 
LEVEREN AAN DE MILIEU- EN 
ENERGIEDOELSTELLINGEN VAN 
DE LUCHTHAVEN?

“Jazeker. Slimme technologie in ge-
bouwen en in infrastructuur is een 
van de pistes die we onderzoeken om 
onze milieu doelstellingen nog aan te 
scherpen. We zetten vandaag al de 
eerste stappen. Zo is ledverlichting 
met bewegingsdetectie en daglicht-
sturing nu al de standaard in al onze 
kantoren. Maar we willen zeker nog 
een tandje bijsteken. Er worden al 
veel data verzameld en we beschik-
ken ook over goede gebouwbeheer-
systemen. Dat biedt veel opportuni-
teiten om onze gebouwen duurzamer 
te maken.” n

ENERGIE BESPAREN  
IS TEAMWERK

ENERGIE

Het energieteam
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Philip Autekie is projectmanager 

binnen de afdeling Strategic Deve-

lopment. Hij faciliteerde de baanre-

novatie intern en was verantwoor-

delijk voor de communicatie met 

alle betrokkenen.

Philip Autekie

Philippe Van Bouwel werkt voor de 

afdeling Infrastructure & Real 

Estate. Hij is verantwoordelijk voor 

de grote infrastructuurwerken op de 

luchtzijde van de luchthaven. 

Philippe Van Bouwel 

M I L I E U R A P P O R T

1 8

E N G A G E M E N T



O
m veiligheidsredenen en 
door bouwtechnische slij-
tage moeten we onze 
start- en landingsbanen op 
regelmatige basis renove-

ren of vernieuwen”, legt technisch pro-
jectmanager Philippe Van Bouwel uit. 

R E N O V A T I E

BAANBREKEND WERK

De voorbije zomer werd een van de drie start- en landingsbanen van de 

luchthaven volledig vernieuwd. De hinder beperken voor omwonenden, het 

milieu en het vliegverkeer was een van de grote doelstellingen voor het 

projectteam. Philippe Van Bouwel, Airside Works Manager, en Philip Autekie, 

Senior Project Manager Strategic Development, speelden een cruciale rol.

“Ongeveer elke vijftien jaar vervangen 
we de bovenste lagen van de asfaltver-
harding. Om de dertig jaar moet ook het 
afwateringsstelsel aangepakt worden. 
En na zestig jaar is de fundering aan ver-
vanging toe. Dit keer stonden we voor 
een dertigjaarlijkse renovatie.”

HOE LANG ZIJN JULLIE MET DIT 
GROTE PROJECT BEZIG GEWEEST?

Philip Autekie: “Ongeveer twee jaar 
voor de spade in de grond ging, zijn we 
intern gestart met de voorbereiding. 
Aan dit project hangt een investerings-

2987 
METER LANG

3600 
LEDLAMPEN

500 
MENSEN AAN HET WERK  

OP PIEKMOMENTEN

25 miljoen
EURO GEÏNVESTEERD

4600
VRACHTWAGENTRANSPORTEN 

VERMEDEN

990
TON CO2-UITSTOOT

KUNNEN VOORKOMEN

115 000 
TON GERECYCLEERD  

ASFALT 

START- EN LANDINGSBAAN 01/19 DE RENOVATIE 
(TUSSEN 26 JULI 2016 EN 9 SEPTEMBER 2016)

“
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bedrag van ongeveer 25 miljoen euro, 
waardoor we verplicht een Europese 
aanbesteding moeten uitschrijven. Dat 
is op zich al een tijdrovende procedure. 
Er kruipt ook veel tijd in de technische 
studies en in het opmaken van de be-
stekken. En we hebben ook een gron-
dige impactstudie gemaakt.”

WAT HOUDT  
ZO’N IMPACTSTUDIE IN?

Philip Autekie: “In zo’n impactstudie 
werkt het projectteam verschillende 
werfscenario’s uit en weegt die tegen-
over elkaar af. De opdracht is om de 
impact van de werken te minimaliseren. 
We kijken naar het kostenplaatje, maar 
ook de gevolgen voor het luchtverkeer, 
voor de omwonenden en het milieu 
nemen we onder de loep. Wat milieu 
betreft, gaat het in de eerste plaats over 
de geluidsimpact van de werken. Tijdens 
de werken kan het preferentieel baan-
gebruik niet toegepast worden omdat 
één baan buiten dienst is. Hoe lang de 
werken duren, heeft een grote impact op 
de omwonenden en de capaciteit van de 
luchthaven. Daarom willen we de werf-
tijd zo kort mogelijk houden” n

De opdracht is om 

de impact van de 

werken te 

minimaliseren.

pHilip autekie, 
senior project manager strategic development, 
Brussels airport companY

0 1

0 2

0 3

0 4

0 5

Asfalt ter plaatse recycleren
Een grote werf brengt veel werfverkeer met 
zich mee. Maar door het asfalt ter plaatse te 
recycleren, kan het aantal transporten beperkt 
worden. Daardoor is er ook minder hinder op 
de omliggende wegen. 

Water (her)gebruiken
Om stofhinder tegen te gaan gebeurt het uit-
frezen van het asfalt onder een constante wa-
ternevel. Voor de nevel wordt regenwater uit 
een bufferbekken van de luchthaven gebruikt. 

Kiezen voor beter materiaal
Er werd gekozen voor een iets duurzamer 
asfalt type. 

Twee vliegen in één klap slaan
Op sommige plaatsen werd tijdens de werken 
de riolering inwendig versterkt, zodat die niet 
meteen hoeft vervangen te worden.

Energiezuinige verlichting plaatsen
De vervanging van oude halogeenlampen door 
energiezuinige ledlampen levert een energie-
besparing op van 600 000 kilowattuur per jaar. 
Dit komt overeen met het jaarlijkse energie-
verbruik van 171 gezinnen.

5 MANIEREN OM EEN  
START- EN LANDINGSBAAN 
DUURZAMER TE RENOVEREN
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LED IT BE
Brussels Airport installeert, onderhoudt en vervangt 
de 11 000 lichtbakens die dienen om de vliegtuigen 
‘s nachts of bij slecht weer veilig te helpen opstijgen 
en landen. Tegen 2020 zullen ze allemaal vervangen 
zijn door nieuwe, energiezuinige ledlampen. 

Tot enkele jaren geleden waren de lichtbakens ver-
antwoordelijk voor 7% van het totale elektriciteits-
verbruik van de luchthaven – meer dan 6 miljoen 
kilo watt uur per jaar. Ze zijn dus een grote energie-
verslinder op de luchthaven en Brussels Airport wilde 
actie ondernemen om het verbruik te verlagen. De 
overgang naar de ledtechnologie kan het verbruik 
met 35% (= 2100 MWh) doen dalen tegen 2020.

In 2015 was landingsbaan 25L/07R een van de eerste 
in Europa die volledig overschakelde op ledverlichting. 
Vorig jaar volgde een tweede, landingsbaan 01/19.

In een volgende stap werden de aanwijzingsborden 
voor de piloten aangepast. De ledtechnologie 
maakte het mogelijk de gasontladingslampen te 

vervangen die de 400 borden verlichtten; het ging 
om zeer vervuilende kwiklampen. Tot nog toe werd 
ook al een derde van de oude halogeenlampen in 
de bakens op de taxiwegen en de stopbars 
vervangen door leds.

Naast het sterk gedaalde energieverbruik, is een 
ander voordeel van deze ledlampen dat ze niet elk 
jaar vervangen moeten worden. Vermits leds een 
lange levensduur hebben, volstaat het deze lampen 
om de 6 of zelfs 8 jaar te vervangen. Hierdoor daalt 
ook het risico op ongelukken voor de onderhouds-
ploegen die aan de slag zijn rond de landingsbanen 
en wordt het luchtverkeer minder vaak verstoord.

In het huidige stadium van het vervangings-
programma is reeds een vermindering van het ver-
bruik met 800 000 kWh bereikt. Om het streefdoel 
voor 2020 te halen, zijn nog andere ingrepen nodig, 
met name de renovatie van landingsbaan 25R/07L 
en het vervangen van meer dan 4000 lichtbakens 
langs de taxiwegen.

11 000 
LICHTBAKENS

4000 
KM BEKABELING  

3600
LAMPEN AL VERVANGEN

320
HUISHOUDENS PER JAAR

=
BESPARINGINSTALLATIE
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C A S E S  E N  V O O R B E E L D E N

EEN VEELVOUD  
AAN MAATREGELEN

Brussels Airport onderneemt heel wat acties om de impact van 

de luchthavenactiviteiten op het milieu te beperken, maar ook om het milieu 

actief een duwtje in de rug te geven. Hoe we dat doen, illustreren we hier met 

een aantal concrete voorbeelden.

MINDER GELUIDSHINDER

Brussels Airport blijft investeren in maatregelen om de ge-
luidsoverlast van de luchthaven te beperken. Als goede buur 
doen we er alles aan om het grondgeluid te verminderen. 

Grondgeluid komt onder meer van het proefdraaien en 
taxiën van vliegtuigen, het laden en lossen van de bagage en 
vracht, en alle andere handelingen na het landen of voor het 
opstijgen. Om het geluid van taxiënde vliegtuigen tegen te 
houden, bouwden we een geluidsmuur naast de dorpskern 
van Steenokkerzeel. Maar ook eenvoudigere maatregelen, 
zoals kortere taxitijden, kunnen grote resultaten opleveren.

Luchtgeluid van vertrekkende en landende vliegtuigen veroor-
zaakt meer hinder. De federale overheid en Belgocontrol, het 
bedrijf dat het luchtverkeer boven België regelt, zijn verantwoor-
delijk voor het beperken ervan. Brussels Airport ondersteunt 
het beleid wel actief met geluidsmetingen. Daarnaast voeren 
we alle maatregelen uit die de overheid ons oplegt.

33 889
POTENTIEEL STERK GEHINDERDEN

13 965
POTENTIEEL STERK GEHINDERDEN

14 226
POTENTIEEL STERK GEHINDERDEN

2000

2015

2016

GELUID

Bron: Onafhankelijke studie onder leiding van Dick Botteldooren,  
professor akoestiek aan de Universiteit Gent.
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KORTERE TAXITIJDEN
Door het invoeren van CDM* zijn de taxi-
tijden gemiddeld drie minuten korter ge-
worden. Ook wordt na de landing vaak 
getaxied op slechts één van de motoren 
waardoor de andere motoren vroegtijdig 
uitgeschakeld kunnen worden. Beide ini-
tiatieven leiden tot minder geluidshinder 
én een daling van het brandstofverbruik 
en de CO2-uitstoot.

INSTALLATIE VAN 400 HZ EN PCA 
(PRE-CONDITIONED AIR) 
Door de voorziening van een 400 Hz 
aansluiting (elektriciteit) en PCA (ge-
conditioneerde lucht) aan Pieren A en 
B en aan platform 60, en op korte ter-
mijn ook op platform 9, kan de lawaai-
erige hulpmotor in de staart van het 
vliegtuig uitgeschakeld worden tijdens 
het afhandelen.

MINDER TANKWAGENS
Dankzij de ondergrondse kerosine-
pijpleiding rollen er minder tank-
wagens over het tarmac. Dit leidt tot 
minder emissies en geluid, en minder 
risico op incidenten.

BEPERKT AANTAL NACHTSLOTS

De overheid beperkt het aantal 
nachtslots per jaar tot 16 000. Maxi-
maal 5000 daarvan zijn voor vertrek-
kende vliegtuigen. Een ‘slot’ is een 
toelating om te landen of te vertrek-
ken op de luchthaven. 

STILLE WEEKENDNACHTEN

We respecteren het beleid van de stille 
weekendnachten. Er worden geen slots 
voor vertrekkende vliegtuigen gegeven 
op vrijdag tussen één en zes uur  
’s ochtends. Op zaterdag- en zondag-
nachten geldt dit verbod tussen mid-
dernacht en zes uur ’s ochtends.

GELUIDSCERTIFICATEN

Op basis van het geluidscertificaat en 
de daaruit afgeleide geluidshoeveelheid 
(quota count) worden bepaalde types 
vliegtuigen niet toegelaten op Brussels 
Airport gedurende bepaalde periodes 
van de dag. De meest luidruchtige toe-
stellen worden volledig geweerd. 

3 MAATREGELEN TER BEPERKING 
VAN HET GRONDGELUID

5 MAATREGELEN TER BEPERKING  
VAN HET LUCHTGELUID

NACHTSLOTS AANKOMSTEN NACHTSLOTS VERTREKKEN

* Zie ook p. 35: ‘Brussels Airport: nog grotere ambities’
**  Geen monitoring cijfers bij Belgian Slot Coordination beschikbaar. 
*** Aantal nachtbewegingen = incl. helikoptervluchten en vluchten vrijgesteld van slotcoördinatie (bv. militaire vluchten, staatsvluchten, medische vluchten, humanitaire missies ...)

NACHTSLOTS EN NACHTBEWEGINGEN

DATA NIET BESCHIKBAAR**

NACHTBEWEGINGEN***

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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GELUIDSGEDIFFERENTIEERDE  
START- EN LANDINGS VERGOEDINGEN

Het tarief dat een luchtvaartmaat-
schappij moet betalen voor het 
gebruik van de start- en de landings-
banen op Brussels Airport is afhanke-
lijk van de geluidsprestaties van het 
vliegtuig. Zo geeft Brussels Airport 
luchtvaartmaatschappijen een bijko-
mende incentive om sneller een vloot-
vernieuwing door te voeren. Bij de her-
ziening van deze tarieven in april 2016 
werd een verdere differentiatie door-
gevoerd door over te schakelen van 6 
naar 8 geluidscategorieën en de tarief-
verhoudingen verder te vergroten. 
Hierdoor betaalt een maatschappij 
met een vliegtuig uit de beste geluids-
categorie nu tot 2,9 keer minder. Bijko-
mend ligt het tarief voor een nacht-
vlucht tot 3 keer hoger.

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

05%

00%
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

VERDELING PER GELUIDSCATEGORIE

AIRBUS 319  GELUIDSCATEGORIE R5-R6 
AIRBUS 320  GELUIDSCATEGORIE R4-R5 
Meest gebruikte toesteltypes op Brussels Airport,  

hoofdzakelijk voor Europese vluchten

BOEING 787 DREAMLINER  GELUIDSCATEGORIE R7-R8 
Een van de meest moderne en stille vliegtuigtypes. Dit type wordt op 

Brussels Airport reeds ingezet door TUIfly, Qatar Airways,  

All Nippon Airways & Ethiopian Airlines.

BOEING 738  GELUIDSCATEGORIE R4  
Toesteltype dat gebruikt wordt op het Europese netwerk,  

ondermeer door TUIfly en Ryanair.

ENKELE VEEL VOORKOMENDE  
TOESTELTYPES OP BRUSSELS AIRPORT

GELUIDSCATEGORIEËN: 
STILLERE VLIEGTUIGEN

De vliegtuigvloot die op Brussels 
Airport opereert, wordt steeds stiller. 
Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in de ver-
deling van het aantal vluchten per ge-
luidscategorie voor de jaren 2015 en 
2016. Het aantal vliegtuigen in de 
meest luide categorieën R1-R3 neemt 
af in aantal. In de stillere categorie R4 
en vooral in de categorie R6, waarin

zeer performante toestellen zitten op 
gebied van geluid, is er een duidelijke 
toename van het aantal vliegtuigen. 
Niet alle toestellen van een bepaald 
vliegtuigtype vallen altijd in dezelfde 
geluids categorie. Dit is immers ook af-
hankelijk van het type motoren en het 
gewicht waarvoor het toestel gecertifi-
ceerd werd. 

2015 2016
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Lden  
CONTOUREN

2000
Lden contour 55 dB

2015
Lden contour 55 dB

2016
Lden contour 55 dB

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. Om de geluidsbelasting te kennen, beheert Brussels Airport Company een uitgebreid 

netwerk van geluidsmeetpunten.

BEREKENING VAN DE GELUIDSCONTOUREN
Dankzij de geluidscontouren kunnen we voor elk gebied dat wordt 

omvat door een geluidscontour, nauwkeurig zeggen hoeveel omwo-

nenden er geluidsoverlast ervaren. We maken hierbij een onderscheid 

tussen dag-, avond- en nachtcontouren. Deze drie geluidscontouren 

worden vervolgens gecombineerd tot één geluidscontour (Lden) voor 

de volledige 24 uur periode. Hierbij wordt meer gewicht gegeven aan 

de avondperiode (+5 dB) en de nachtperiode (+10 dB) om de extra 

hinder van geluid tijdens deze periodes mee in rekening te nemen.

VERSCHUIVINGEN IN DE GELUIDSCONTOUREN
Voor het berekenen van de contouren van 2016 deed de luchthaven 

een beroep op het team van Dick Botteldooren, professor akoestiek 

aan de Universiteit Gent. Deze onafhankelijke studie toont aan dat de 

oppervlakte binnen de Lden – geluidscontour van 55 dB daalde in het 

jaar 2016 met 2,8% ten opzichte van het jaar 2015. Dit wordt verklaard 

door de continue evolutie naar een stillere vliegtuigvloot en de afname 

van het aantal bewegingen met 6,5%, een gevolg van de aanslagen op 

22 maart 2016. Ook het aantal passagiers in 2016 daalde met 7% tot 

21,8 miljoen. Door een aantal verschuivingen in de ligging van de ge-

luidscontouren is het aantal potentieel sterk gehinderden, ondanks de 

afname van de oppervlakte, toegenomen met 1,9% tot ongeveer 

14 200. De vastgestelde verschuivingen in de geluids contouren worden 

voornamelijk verklaard door de noodzakelijke renovatiewerken die de 

afgelopen 2 jaar werden uitgevoerd. Daardoor kon telkens een be-

paalde baan gedurende enkele maanden niet gebruikt worden. Ten op-

zichte van het jaar 2000, toen het aantal potentieel sterk gehinderden 

nog 33 900 bedroeg, is er een afname met bijna 60%.

HET GELUIDSMEETNET EN ANOMS
Vandaag telt ons geluidsmeetnet 21 meetposten, waarvan de 

locatie werd gekozen op basis van de meest gebruikte 

vliegroutes. De meetposten ver van de luchthaven meten het 

geluid van het overvliegende verkeer. De meetposten dichter bij 

de luchthaven meten zowel het geluid van de toestellen aan de 

grond als dat van de overvliegende toestellen. Het Airport Noise 

and Operation Management System (ANOMS) koppelt de gegevens 

van dit meetnet aan meteo-informatie en operationele 

vluchtgegevens. Dit systeem laat ons toe om transparant te 

rapporteren over de geluidsmetingen (www.batc.be) en helpt de 

Federale Ombudsdienst in zijn taak om de geluidsklachten over 

Brussels Airport te behandelen.

VANDAAG METEN OM MORGEN NOG BETER TE DOEN
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VLIEGTUIGEN  
EFFICIËNTER IJSVRIJ 

’s Winters vliegtuigen ijs- en sneeuwvrij houden, is cruciaal om 
de veiligheid van de passagiers te garanderen en om een veilige 
start mogelijk te maken. Dat proces heet de-icen of ontijzelen. 

De-icen gebeurt met een mix van water en glycol, ook wel anti-
vriesvloeistof genoemd. Die vloeistof wordt verwarmd en verneveld 
over het vliegtuig, zodat er zich geen ijskristallen kunnen vormen. 

Brussels Airport beschikt over een speciaal afgelegen platform, 
platform W2, waar de vliegtuigen passeren om ijsvrij te worden 
gemaakt vooraleer de startbaan op te gaan. We plannen een 
geleidelijke verdubbeling in de capaciteit van dit platform tegen 
de winter van 2019, want het biedt vele voordelen.

Brussels Airport geeft  

de-icing afvalwater een 

nuttige toepassing in haar 

eigen waterzuiverings-

installatie.

joHan deckx van trevi, 
milieutecHnologie- en adviesBureau

40% SNELLER 
MET DEZELFDE WERKKRACHTEN  

DE-ICEN WE VLIEGTUIGEN VEEL 

SNELLER AAN HET PLATFORM DAN AAN 

DE STANDPLAATS EN DE PIEREN. ZO 

KOMT DE VERTREKCAPACITEIT NIET IN 

HET GEDRANG. 

VEEL VEILIGER
HET BOARDEN EN DE-ICEN GEBEURT 

GROTENDEELS APART. ER IS MINDER GEVAAR 

DAT PASSAGIERS OP EEN GLADDE 

ONDERGROND MOETEN WANDELEN OF 

DAT ZE IN AANRAKING KOMEN MET 

DE DE-ICINGVLOEISTOF.  

MINDER VLOEISTOF
VANOP HET W2-PLATFORM MOETEN DE 

VLIEGTUIGEN EEN KORTER TRAJECT 

AFLEGGEN TOT AAN DE STARTBAAN,  

DUS IS ER MINDER DE-ICING VLOEISTOF 

NODIG OM ZE IJSVRIJ TE HOUDEN TOT  

ZE EFFECTIEF OPSTIJGEN. 

WATER
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BIOLOGISCHE WATERZUIVERING

ONDER TOEZICHT VAN  
DE VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ

Het afvalwater dat de luchthaven zuivert, wordt via een wachtbekken geloosd in de Barebeek en 

komt langs die weg ook in andere waterlopen terecht. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 

controleert de kwaliteit ervan. “Om de kwaliteit op te volgen, baseren we ons onder meer op de 

multimetrische index”, zegt Maarten De Jonge, teamverantwoordelijke Meetnet Oppervlakte-

water Demer, Dijle en Maas. “Op basis van het aantal ongewervelde waterdiertjes en de variatie 

in de soorten kunnen we de evolutie van de kwaliteit goed volgen. Het water in de Barebeek en 

de bovenloopjes evolueerde bijvoorbeeld van ‘slecht’ in 2008 naar ‘matig’ in 2015. De meest po-

sitieve evolutie zien we in het aantal waterplantjes. Waren er in 2008 nauwelijks, dan zijn ze nu 

volop aan een terugkeer bezig. Ook het zuurstofgehalte evolueert positief. Daardoor zijn vissoor-

ten als de stekelbaars en de zeelt aan het terugkeren.”

MICRO-ORGANISMEN BREKEN DE 
VERVUILING AF. BELUCHTERS GEVEN DE 

MICRO-ORGANISMEN ZUURSTOF.

DE MICRO- 
ORGANISMEN GROEIEN  

AAN TOT  
SLIBVLOKKEN.

HET AFVALWATER VAN DE TERMINAL 
KOMT VIA DE RIOLERING IN  

DE WATERZUIVERINGS INSTALLATIE 
TERECHT.

HET AFVALWATER VAN DE 
VLIEGTUIGEN WORDT 

VERZAMELD IN OPSLAGTANKS.

HET AFVALWATER  
KOMT VAN DE  

VLIEGTUIGEN EN  
DE TERMINAL.

DE VLOKKEN WORDEN 
GESCHEIDEN VAN HET WATER 

DOOR BEZINKING (SAMEN 
MET STIKSTOF EN FOSFOR).

HET OVERTOLLIGE SLIB 
WORDT AFGEVOERD  
EN VERBRAND MET 

WARMTERECUPERATIE.

03

04

02

01 02 05 06

De luchthaven verwerkt heel wat afval-
water op een biologische manier. Zo 
wordt elke dag het sanitair afvalwater 
van ongeveer 50 000 passagiers en be-
zoekers van de luchthaven verwerkt en 
dat van 350 aankomende vliegtuigen. 

Alles gaat naar een eigen biologische wa-
terzuiveringsinstallatie, operationeel sinds 
2010 en nu uitgebaat door onze partner, 
het milieutechnologiebedrijf TREVI. Sinds 
Brussels Airport het afvalwater zuivert, is 
de waterkwaliteit in de omgeving sterk 

toegenomen. Met de bouw van de water-
zuivering ging Brussels Airport verder dan 
wat de wetgever voorschrijft.

Wat gebeurt er  
met het de-icingwater? 
Ook het water van het ijs- en sneeuw-
vrij maken van vliegtuigen wordt opge-
vangen en gezuiverd. Door het afvalwa-
ter van het de-icen in de winter te 
bufferen in de waterzuiveringsinstalla-
tie, kan dit afvalwater in de zomer ver-
werkt worden. Dat bespaart op het ge-

bruik van chemicaliën omdat het 
afvalwater als koolstofbron in het biolo-
gische proces werkt. 

Veiligheidsmarge
De opslagtanks waarin afvalwater van 
het de-icen terechtkomt, worden leeg-
gemaakt zodra ze voor 60% zijn gevuld 
en het afvalwater wordt naar onze wa-
terzuiveringsinstallatie afgevoerd. Zo 
lopen we minder risico dat ze overlopen 
en er ongezuiverd water in de beken 
rondom de luchthaven komt. 

WATER
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MET DE JUISTE BANDENSPANNING TERUG NAAR HUIS

63%
NIET IN ORDE (129 AUTO’S)

37%
IN ORDE (79 AUTO’S)

Maar liefst negen op tien auto-
bestuurders rijdt met een te lage 
banden spanning rond. Een over-
donderende statistiek. En eentje die 
Brussels Airport tot actie deed 
overgaan. 
Met de juiste bandenspanning wordt 
onnodige wrijving vermeden en dat 
zorgt ervoor dat de wagen minder CO2 
uitstoot en minder brandstof verbruikt. 
Verkeerde bandenspanning leidt ook 
tot snellere slijtage, een verhoogd 
risico op een klapband, minder grip en 
een beduidend langere remafstand.

Bij het behalen van duurzaamheidsdoel-
stellingen spelen nieuwe technologieën 
vaak een cruciale rol. Brussels Airport 
houdt daarom innovatieve initiatieven 
permanent in het oog. Vaak leidt dit tot 
concrete toepassingen, maar soms 
sneuvelen interessante projecten. Zo 
bleek het mooie plan voor een milieu-
vriendelijke biovergister op Brussels 
Airport uiteindelijk niet haalbaar. 

De luchthaven beschikt over grote 
grasvelden. Grasmaaisel is een 
belangrijke voedingsbron voor een 
biovergister. Net als het groente- en 
fruitafval uit de terminalzone. 
We onderzochten daarom de techni-
sche en financiële haalbaarheid van 
een biovergister. Bij biovergisting 
wordt een mengsel van gras en 

organische restproducten omgezet in 
biogas. Een warmtekrachtkoppelings-
installatie zet het biogas vervolgens 
om in groene stroom en duurzame 
warmte. 

De uitkomst was aanvankelijk positief. 
Maar toen Brussels Airport overscha-
kelde naar een andere manier van 
maaien veranderde de situatie. Alleen 
bij de eerste maaibeurt van het seizoen 
zal het gras nog worden opgeraapt en 
ingezameld. De beschikbare hoeveel-
heid gras voor vergisting daalde zo tot 
50%. Bovendien is het gras nog maar 
op één moment tijdens het jaar be-
schikbaar. De continue aanvoer van 
gras, een voorwaarde voor een goede 
werking van een vergister, kon dus niet 
meer gegarandeerd worden.

TE WEINIG GRAS VOOR BIOVERGISTER

Redenen genoeg voor een banden-
spanningscampagne. Die werd eind 
september opgezet door de milieu-
medewerkers. Wagens werden gecon-
troleerd en bestuurders konden met 
een perfecte bandenspanning huis-
waarts keren. Er werd ook een 
compressor geïnstalleerd op de perso-
neelsparking. Nu kunnen alle mede-
werkers de bandendruk van hun 
wagen zelf controleren en bijstellen.

EMISSIES

ENERGIE
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TIJD BESPAREN  
MET DE FIETS

Op initiatief van Laurens Hermans, 
Head of Outside Infrastructure, werden 
in 2016 vier bedrijfsfietsen aangekocht 
om het pendelen tussen de bedrijfsge-
bouwen op de luchthaven te verge-
makkelijken. Een schot in de roos. 
Korte autoritten op het terrein zijn voor 
vele medewerkers verleden tijd. Dank-
zij de bedrijfsfietsen wordt er flink wat 
tijd bespaard en het doet ook deugd 
om tussen het werk door een frisse 
neus te halen.

DUURZAAM MILIEU- EN ENERGIEBEHEER

Brussels Airport Company heeft een 
geïntegreerd milieu- en energiema-
nagementsysteem dat gecertifieerd is 
volgens de internationale normen ISO 
14001 (milieu) en 50001 (energie). 
In 2015 werd de ISO 14001-norm voor 
milieubeheer herzien. 

Deze norm beschrijft aan welke voor-
waarden een organisatie moet voldoen 
om haar milieu-impact te beheren. 
De wijzigingen leggen de nadruk op 
leider schap, procesmanagement,  
risico management en stakeholder-
management. Er gaat ook meer 
aandacht naar bewustmaking van be-
leid en management, interne en externe 
communicatie en change management.

In de periode 2016-2017 werkt Brussels 
Airport aan een actieplan om te 
voldoen aan de vernieuwde norm. 
In 2018 staat de hercertificatie van het 
milieu- en energiemanagement-
systeem op de planning. 

Brussels Airport streeft ernaar om de 
verschillende managementsystemen 
zo veel mogelijk op elkaar af te stem-
men. Voor milieu-, energie-, veiligheids- 
en kwaliteitsbeheersing zijn synergieën 
en integratie mogelijk die het beheer 
efficiënter kunnen maken. 

Voor milieu-, energie-, 

veiligheids- en 

kwaliteitsbeheersing 

zijn synergieën en 

integratie mogelijk die 

het beheer efficiënter 

kunnen maken.

MOBILITEIT

Sonja Gehlen, Central Services Manager bij Infrastructure & Real Estate,  
fietst regelmatig van de Satelliet naar gebouw 32.
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De wereldwijd dalende bijenpopulatie vormt een groot pro-
bleem, niet alleen voor de natuur maar ook voor bestuivin-
gen. In 2014 plaatsten we daarom twee honingbijenkasten op 
het luchthaventerrein. We gaven zo een thuis aan 100 000 
werkbijen, 10 000 mannetjesbijen en twee koninginnen.
Voor het beheer ervan worden we ondersteund door ervaren 
imkers van de organisatie NEMEC en van de Bijenhouders 
Regio Kortenberg. Een tiental vrijwillige medewerkers van de 
luchthaven startten in 2015 een opleiding ‘Inleiding tot de 
bijen teelt’, om de kneepjes van het imkeren onder de knie te 
krijgen. Gedurende 2016 verzorgden diezelfde medewerkers 
de bijen en de kasten. Het resultaat was een eerste oogst 
van 18 kg luchthavenhoning. 

Bijen en vliegtuigen … 
is dat wel veilig? 

Bijen zijn niet gevaarlijk, noch voor de luchthaven noch voor 
de omwonenden, tenzij ze gaan zwermen. Maar dat gebeurt 
alleen als de koningin haar kolonie niet meer onder controle 
heeft. De bijenkasten worden in het seizoen elke week ge-
controleerd. Bovendien zijn er in België geen vogels die 
bijen eten en dus trekken onze kolonies ook geen extra vo-
gels aan, die wel gevaarlijk zijn voor vliegtuigen. 

100 000
WERKBIJEN,  

10 000 MANNETJESBIJEN,  

2 KONINGINNEN

18 KG
 LUCHTHAVENHONING

BEZIGE BIJTJES

De bijenkast wordt 

geopend en de imker 

klopt de romp af om de 

bijen in de kast te sturen.

De ramen worden uit de 

kast getild om ze te 

inspecteren: zit er broed 

op of is het vooral honing?

De koningin wordt gevangen 

in een klem zodat ze zeker 

niet verloren gaat.

BIODIVERSITEIT
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OPGERUIMD  
STAAT NETJES

Bodemonderzoek wees op een historische bodemveront-
reiniging aan gebouw 212 van de luchthaven. In dit  
gebouw worden al jaren vliegtuigmotoren getest. In de 
buurt van de koolwaterstofafscheider was de grond  
verontreinigd met minerale olie en het grondwater met 
minerale olie, aromaten en vluchtige organische chloor-
verbindingen (VOCI’s). In samenwerking met een 
erkende bodemsaneringsdeskundige werkten we een 
bodem saneringsproject uit dat goedgekeurd werd door 
de OVAM. We zijn gestart met het ontgraven van de  
verontreiniging in het vaste deel van de aarde en de 
drijflaag. Na het ontgraven werd het terrein opnieuw 
aangevuld met zuivere grond. Er is een pilootproef  
gestart om in een tweede fase het grondwater nog  
biologisch en/of chemisch te zuiveren.

VOLOP LEVEN  
IN OUDE GRASLANDEN

De site van Brussels Airport is een van de grootste  
oppervlaktes van waardevolle oude graslanden die al  
lang niet meer bemest zijn. In 2015 startten de luchthaven 
en Natuurpunt samen een onderzoek naar de biodiversiteit. 
Zo kunnen we waar nodig bijsturen om de aanwezige  
biodiversiteit in stand te houden of zelfs te vergroten.  
Naast al uitgevoerd onderzoek naar zwammen, bijen  
en vlinders, plannen we in 2017 nog onderzoek naar  
sprinkhanen, libellen, lieveheersbeestjes en dagvlinders. 
Ook bijen houden we onder de loep. Tot slot gaan we  
paddenstoelen zoeken op nog niet onderzochte terreinen  
en verwerken we alle gegevens. Natuurpunt vond maar 
liefst 49 soorten graslandpaddenstoelen in de bermen  
van de ringweg (de weg rond de luchthaventerreinen) en in 
het Speelbos bij de luchthaven. Dagvlinders zoals het hooi-
beestje en het icarusblauwtje gedijen hier erg goed. 

Het icarusblauwtje wordt weer vaker gespot.

Het hooibeestje voelt zich hier helemaal thuis.

BIODIVERSITEIT

BODEM
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U I T S T O O T V E R M I N D E R I N G

NULEMISSIE ALS STREEFDOEL

In de vertrekhal van Brussels Airport zie je dat grote inspanningen worden 

geleverd om de CO2-uitstoot terug te dringen: “Reducing our carbon footprint is 

not a goal, it’s a fact*”. Brussels Airport neemt deel aan het Airport Carbon 

Accreditation-programma van de Airports Council International (ACI) en is een van 

de 33 luchthavens wereldwijd van niveau 3, net onder het hoogste niveau, 3+. 

Marina Bylinsky, Manager Environmental Strategy and Intermodality van 

ACI Europe, vertelt ons wat dit betekent.

EEN COLLECTIEF  
PRIVÉ-INITIATIEF OP 
VRIJWILLIGE BASIS

In 2009 besliste ACI Europe, de beroepsvereniging van luchtha-

venuitbaters, actief in te gaan tegen de klimaatverandering 

door het Airport Carbon Accreditation-programma op te starten. 

De strategie van dit onafhankelijke programma steunt op twee 

pijlers: de leden bijstaan bij het beheersen van de impact van 

de luchthavenactiviteiten op het klimaat, en de luchthavens 

helpen zich aan te passen aan de effecten van de klimaatveran-

dering. Het aanvankelijk uitsluitend Europese initiatief kreeg al 

snel navolging in Azië, Noord- en Zuid-Amerika en Afrika. In 

2009 werkten er 17 luchthavens mee aan het programma, in 

maart 2017 zijn er al 182 die acties ondernemen ten gunste van 

het klimaat. Het programma overstijgt zelfs de verwachtingen 

van ACI Europe bij de lancering ervan. ACI Europe levert zijn 

leden het algemene technische kader om stap voor stap de ver-

schillende certificaten te behalen. De erkenning gebeurt door 

een extern organisme.

* Onze koolstofvoetafdruk verkleinen is geen doel, maar een feit.
3 2
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WELK AMBITIEUS STREEFDOEL 
HEEFT ACI EUROPE OM DE CO2-UIT-
STOOT TE VERLAGEN?

“In 2015, op de klimaatconferentie 
COP 21 in Parijs, heeft de Europese 
luchthavensector aangekondigd dat 
50 Europese luchthavens tegen 2030 
koolstofneutraal zullen zijn. Koolstof-
neutraliteit betekent dat de betrokken 
luchthaven de uitstoot zoveel mogelijk 
terugdringt en de restuitstoot compen-
seert door emissierechten van hoge 
kwaliteit aan te kopen.”

WERKT DIT PROGRAMMA STAPSGE-
WIJS, MET EEN SNEEUWBALEFFECT?

“Toetreden tot het Airport Carbon Accredi
tation-programma is mogelijk op elk cer-
tificatieniveau. De beslissing van lucht-

havens wordt ingegeven door de wil om 
zich verantwoord in te zetten voor duur-
zame ontwikkeling. Daarnaast stimule-
ren de besparingen die eruit voortvloeien 
luchthavens ook om verder te gaan met 
de inspanningen. Bovendien krijgt de 
luchthaven een positief imago dankzij 
deze officiële erkenning door de hoogste 
instanties, waaronder het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake Klimaat-
verandering en de Europese Commissie. 
Over het algemeen is het zo dat, naar-
mate een luchthaven meer inspanningen 
doet om zijn uitstoot te verlagen, de 
ruimte om nog verder te verminderen 
verkleint. Om het certificaat elk jaar op-
nieuw te behalen, moeten de lucht-
havens aantonen welke nieuwe uitstoot-
verlaging ze bereikt hebben. Met andere 
woorden, naarmate een lucht haven lan-
ger lid is van het programma, moet hij 

2016
25 LUCHTHAVENS MET CERTIFICAAT 3+

IN EUROPA

STREEFDOEL VOOR 2030
50 KOOLSTOFNEUTRALE LUCHTHAVENS,

WAARONDER BRUSSELS AIRPORT

25

50

STAND VAN ZAKEN:  
KOOLSTOFBALANS

Voor niveau 1 berekent de lucht-

haven zijn koolstofvoetafdruk,  

bevestigd door een externe audit: 

aardgas- en stookolieverbruik, 

brandstof verbruikt door dienst-  

en bedrijfsvoertuigen (scope 1) en 

aangekochte elektriciteit (scope 2).

VERLAGING VAN  
DE CO2-UITSTOOT

Niveau 2 wordt bereikt door maat-

regelen te nemen om de CO2-uit-

stoot binnen het luchthaven bedrijf 

te verlagen, streefcijfers voor die 

verlaging op te stellen en de uit-

stoot daadwerkelijk te doen dalen.

OPTIMALISEREN EN  
SENSIBILISEREN VAN DE 
LUCHTHAVENPARTNERS 

Voor niveau 3 moet de luchthaven 

zijn volledige CO2-uitstoot in kaart 

brengen. Daarvoor moet hij, samen 

met de luchthavenpartners (zoals 

de luchtvaartmaatschappijen), een 

gemeenschappelijk beleid voor het 

verlagen van de luchtemissies op-

stellen.

KOOLSTOFNEUTRALITEIT

Het certificatieniveau 3+ betekent 

dat de luchthavenuitbater zich 

ertoe verbindt de uitstoot verder te 

verlagen en de restuitstoot te com-

penseren, zodat koolstofneutraliteit 

wordt bereikt voor de handelingen 

die de luchthaven zelf beheerst. Dit 

is een essentieel onderdeel van het 

programma: de luchthaven moet 

aantonen dat hij alle mogelijke in-

spanningen heeft gedaan om zijn 

eigen uitstoot te verlagen, vooral-

eer over te gaan tot compensatie.

VIER NIVEAUS VAN AIRPORT CARBON ACCREDITATION-CERTIFICATEN

Voor het behalen van de Airport Carbon Accreditation-certificaten gelden strenge voorwaarden. Dit vraagt een strategisch  
engagement en nauwgezet werk van de luchthavens. Dit zijn de 4 niveaus:
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aan strengere eisen voldoen. Het is ook 
een feit dat de luchthavens de uitstoot 
op hun domein niet helemaal zelf in 
handen hebben; vaak kunnen ze enkel 
ingrijpen bij de gebouwen die ze zelf be-
zetten, de dienstvoertuigen en de 
bedrijfs wagens. Om het niveau 3 van de 
Airport Carbon Accreditation te bereiken, 
zoals Brussels Airport, moet een lucht-
havenuitbater ook de partners op de 
luchthaven motiveren om duurzaam te 
werken en hun uitstoot te verminderen.”

ELK GEBAAR TELT DUS MEE?

“Vele kleintjes maken een groot ge-
heel. Het is pas door alle inspanningen 
op elk domein samen te tellen dat de 
vorderingen merkbaar worden. Zoals 
alle luchthavens die deelnemen aan 

het Airport Carbon Accreditation-pro-
gramma heeft Brussels Airport eerst 
een energiebalans opgemaakt. Daarbij 
neemt men het geheel van de activitei-
ten in aanmerking en bekijkt men in 
detail waar men het energieverbruik 
en de milieu-impact nog zoveel moge-
lijk kan doen dalen.” 

HEEFT EUROPA EMISSIERECHTEN 
VASTGELEGD?

“De Europese Unie heeft inderdaad 
een verplicht mechanisme ingesteld, 
het EU-ETS (European Emission Trading 
Scheme), een systeem binnen de Unie 
voor het uitwisselen van CO2-uitstoot-
rechten, van toepassing op meer dan 
11 000 energieverslindende installa-
ties in Europa. Verschillende lucht-

havens, waaronder Brussels Airport, 
beschikken over grote verbrandings  -
installaties, opgenomen in het EU-
ETS-systeem. De koolstofneutraliteit 
waarnaar niveau 3+ van het Airport 
Carbon Accreditation-programma 
streeft, staat los van het EU-ETS. Om 
dat niveau te bereiken, moet men het 
gedeelte van de restemissies dat niet 
verder te verminderen is, compense-
ren door vrijwillig emissierechten aan 
te kopen die duurzame ingrepen on-
dersteunen voor het verminderen van 
de CO

2-uitstoot, hier of elders. Om ni-
veau 3+ te kunnen bereiken, onder-
zoekt Brussels Airport nu een aantal 
mogelijkheden op de koolstofkrediet-
markt.”  n

• Manager Environmental Strategy 

& Intermodality (ACI Europe)

• Sinds september 2015 belast met de coördi-

natie van de milieustrategie van ACI Europe, 

de organisatie die ze vertegenwoordigt bij 

de Europese Unie, de Europese Conferentie 

voor de Burgerluchtvaart en Eurocontrol. 

Zij beheert de Airport Carbon 

Accreditation-norm.

• Diploma Politieke Wetenschappen

Marina Bylinsky
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BRUSSELS AIRPORT: NOG GROTERE AMBITIES

DOELSTELLING 2030

RESULTAAT 2015

-40% 

-27% 

In 2010 stelde de luchthaven zich een concrete 

doelstelling: de CO2-uitstoot met 20% verlagen 

tegen 2020. In 2015 was de uitstoot al met 27% 

gedaald. Vermits het doel dus al overtroffen was, 

stelde de luchthaven zich een nieuw streefdoel: 

tegen 2030 zijn koolstofvoetafdruk met 40% ver-

lagen in vergelijking met het referentiejaar 2010.

Voor het vijfde jaar op rij behaalde Brussels 

Airport niveau 3 van het certificaat, wat inhoudt 

dat ook de luchthavenpartners gemotiveerd wor-

den om, via een gecoördineerde politiek, hun 

eigen CO2-emissies te verlagen.

Wat de elektriciteit betreft, is de luchthaven er 

reeds in geslaagd volledig koolstofneutraal te 

werken.

De CO2-uitstoot die de luchthavens zelf in han-

den hebben, wordt geschat op 2 à 5% van de 

uitstoot van vliegtuigen wereldwijd. Om de uit-

stoot te verlagen, koopt Brussels Airport groene 

elektriciteit aan. Verder heeft de luchthaven het 

woon-werkverkeer van zijn medewerkers geopti-

maliseerd, zijn verbrandingsinstallaties ver-

nieuwd en de vloot bedrijfsvoertuigen aange-

past. Om de luchtemissieverlaging van zijn 

partners te ondersteunen, maakt Brussels 

Airport als een van de eerste Europese lucht-

havens gebruik van een innoverend beheer-

systeem (Collaborative Decision Making of CDM) 

dat de bewegingen van de vliegtuigen op de 

grond optimaliseert. De luchthaven nam boven-

dien een 400 Hz-systeem in gebruik, waardoor 

de hulp generatoren die kerosine verbruiken, niet 

meer hoeven te draaien.

65%

-206 090 TON

GEZAMENLIJKE RESULTATEN VAN ALLE 153* GECERTIFICEERDE  
LUCHTHAVENS (VAN 1 TOT 3+) WERELDWIJD:

PER PASSAGIER, VOORTDURENDE VERMINDERING VAN  

DE CO2-UITSTOOT IN KILOGRAMEQUIVALENT CO2 SINDS 2010

WERELDGEMIDDELDE

2,26 KG CO
2

 

BRUSSELS AIRPORT

1,76 KG CO
2
 

WERELDGEMIDDELDE

2,10 KG CO
2

BRUSSELS AIRPORT

1,60 KG CO
2

2014
2015  

2015
2016  

BEWEZEN VERMINDERING VAN 206 090 TON CO2  

TUSSEN MEI 2015 EN MEI 2016

65% VAN DE PASSAGIERS IN EUROPA REIZEN  

VIA GECERTIFICEERDE LUCHTHAVENS

* Cijfers mei 2016
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• Head of Employee Services bij Brussels 

Airport Company

• Begin 2016 startte een multidisciplinair 

team onder zijn leiding met het uitwerken 

van een nieuw mobiliteitsbeleid.

Stijn De Smedt W
achten was geen 
optie meer”, zegt 
Stijn De Smedt, Head 
of Employee Services 
bij Brussels Airport 

Company. Hij werkte met een multidis-
ciplinair team een nieuw mobiliteits-
beleid uit. Naast enkele medewerkers 
van human resources zaten ook men-
sen van het financiële, het mobiliteits- 

M O B I L I T E I T S P L A N

WE HEBBEN EEN  
VOORBEELDFUNCTIE

In oktober 2016 lanceerde Brussels Airport een nieuw mobiliteitsplan  

voor zijn medewerkers. De klassieke bedrijfswagen krijgt stevige concurrentie  

van alternatieve mobiliteitsoplossingen.

en het milieudepartement rond de tafel. 
En externe experts. “Een brede groep 
omdat we met het nieuwe mobiliteits-
beleid een antwoord willen bieden op 
verschillende uitdagingen”, verklaart 
Stijn. “De luchthaven breidt uit en dat 
veroorzaakt bijkomende druk op de 
wegen- en parkinginfrastructuur. De 
oude mobiliteitspolitiek botste ook met 
onze eigen milieudoelstellingen.”

“
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WAT ZIJN DE GROTE  
KRIJTLIJNEN VAN DE NIEUWE 
MOBILITEITSPOLITIEK?

“We werken op twee assen. De eerste 
is alternatieven aanbieden voor het 
gebruik van de bedrijfswagen. Van-
daag kan dat. In reistijd is het open-
baar vervoer, en soms de fiets, voor 
een op de drie van onze medewerkers 
een concurrentiële oplossing voor hun 
woon-werkverplaatsing. De NMBS en 
De Lijn hebben tal van flexibele pro-
ducten in hun aanbod, dat laat maat-
werk toe. De tweede as is onze men-
sen richting alternatieve, meer 
duurzame wagens te sturen. Door 
naar de totale kostprijs te kijken, dus 
inclusief fiscaliteit en brandstofkos-
ten, maken we elektrische en hybride 
wagens, en wagens op aardgas aan-
trekkelijker.”

BRUSSELS AIRPORT IS EEN INTER-
MODALE HUB: ALLE TRANSPORT-
MODI KOMEN HIER SAMEN. SPELEN 
JULLIE DIE TROEF UIT?

“Uiteraard. We hebben een eigen 
treinstation onder het luchthavenge-
bouw. Hoeveel bedrijven kunnen dat 
zeggen? De luchthaven wordt ook be-
diend door vele buslijnen. In de nabije 
toekomst komen er twee tramverbin-

dingen met Brussel. En er staan tal 
van investeringen in nieuwe fiets-
infrastructuur in en rond de luchtha-
ven gepland. Vandaag ligt onze modal 
split voor onze medewerkers op 
80/20: 80% komt met de wagen en 
20% op een andere manier. Tegen 
2025 streven we naar een verhouding  
van 60/40.”

WERPT DE NIEUWE MOBILITEITS-
POLITIEK AL VRUCHTEN AF? 

“Ja. We hebben al met 79 medewer-
kers een gesprek gehad voor een  
individueel mobiliteitsadvies. Meer 
dan vier op de vijf gaven aan dat ze 
overwegen om over te stappen naar 
een alternatieve invulling van het  
mobiliteitsbudget. Intussen heeft 38% 
effectief gekozen voor alternatieve 

In reistijd is het openbaar vervoer  

voor een op drie van onze medewerkers 

een concurrentiële oplossing voor hun 

woon-werkverplaatsing.

We hebben een eigen treinstation  

onder het luchthavengebouw.  

Hoeveel bedrijven kunnen dat zeggen?

stijn de smedt, Head of emploYee services,  
Brussels airport companY

stijn de smedt, Head of emploYee services, Brussels airport companY

mobiliteitsopties. Vooral de trein is 
een succes.” 

DE REGERING DENKT NA OVER HET 
INVOEREN VAN EEN MOBILITEITS-
BUDGET. HADDEN JULLIE NIET 
BETER GEWACHT TOT DIE PLANNEN 
CONCREET WORDEN? 

“We hebben beslist om niet meer te 
wachten. Er is al veel gepraat over het 
mobiliteitsbudget, maar het is mij nog 
altijd niet duidelijk wat het precies zal 
inhouden. We hebben ervoor gekozen 
om binnen de huidige mogelijkheden 
het maximale te doen. Daar speelt ook 
in mee dat we als luchthavenuitbater 
een voorbeeldfunctie hebben. We reke-
nen erop dat onze partners op de lucht-
haven ons voorbeeld zullen volgen. Het 
momentum is er ook.” n
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C A S E S  E N  V O O R B E E L D E N

IEDEREEN IN DE WEER 
VOOR HET MILIEU

Veel bedrijven op en rond de luchthaven ondernemen milieuacties. 

Brussels Airport werkt geregeld met hen samen. Ook met overheden, ngo’s 

en lokale verenigingen doen we dat. Het doel is telkens om de luchthaven 

en haar omgeving zo aangenaam mogelijk te houden.

4 TON CO2 
BESPAARD

CAR FREE WEEK

Naar aanleiding van de jaarlijkse Week van de Mobiliteit, 
van 19 tot 23 september 2016, kregen de medewerkers van 
de luchthavenbedrijven de kans om gratis met alternatieve 
vervoermiddelen naar het werk te komen. 

Liefst 315 medewerkers uit twintig luchthavenbedrijven 
grepen die kans en lieten hun wagen een week thuis. 
198 kozen voor de trein, 30 voor de bus of tram en 
87 deden het op eigen kracht met de fiets of te voet. 
Alle deelnemers werden beloond met een eetvoucher. 
Wie de meeste kilometers fietste, won zelfs een cadeau-
cheque van Fiets! ter waarde van 100 euro. En Brussels 
Airlines, het bedrijf dat de grootste CO2-besparing op zijn 
naam kon zetten, werd de trotse eigenaar van de Car Free 
Week Trofee. 

Fietswinnaar aan het woord
Mélodie Dieudonné, Fraud Prevention Officer, Finance, bij 
Brussels Airlines, zette de meeste fietskilometers op haar 
teller: “In januari 2016 nam ik nog deel aan het project Bike 
for Africa, een initiatief van de b.foundation for Africa van 
Brussels Airlines. We lieten ons sponsoren om vierhonderd 
kilometer van Dakar in Senegal tot in Banjul, Gambia, te 
fietsen. Voor mij was de Car Free Week het moment bij uit-
stek om mijn mountainbike weer van stal te halen en naar 
het werk te fietsen. Ik reed zelfs met plezier 4 kilometer 
om, om zoveel mogelijk in de vrije natuur te fietsen. Mijn 
collega’s waren mijn grootste supporters. Binnenkort ver-
trek ik naar Kameroen met b.foundation. Als training fiets ik 
een keer per week naar het werk. Zo verleng ik de effecten 
van Car Free Week een beetje.”

74 000 km 
OF 2 KEER DE AARDE ROND 

=

MOBILITEIT
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OPERATIE SCHOONMAAK

De gemiddelde passagier laat 155 gram afval achter per  
bezoek aan Brussels Airport. Verwaarloosbaar, denk je?  
Niet als je weet dat er gemiddeld 23,5 miljoen passagiers in 
de luchthaven circuleren. De luchthaven is dan ook te verge-
lijken met een kleine stad, waar duizenden mensen samen-
leven. Die proper houden is van het allergrootste belang om 

de luchthaven leefbaar en aangenaam te houden. Gelukkig 
is er zowel een uitgekiend sorteerplan als een efficiënt  
afvalverwerkingsplan van kracht. Van restaurantmedewer-
kers over poetsploegen tot medewerkers van het interne 
containerpark: allemaal spannen ze zich dag na dag in voor 
een kraaknette luchthaven.

De restaurantmedewerkers sorteren organisch afval,  

servetten, wegwerpbekers en verpakkingen in afvalcontainers  

in een tijdelijke opslagruimte.

Personeel en passagiers sorteren papier & karton, PMD  

(plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons)  

en restafval in de speciaal daarvoor voorziene vuilnisbakken.

Poetsmedewerkers voorkomen sluikstorten,  

ruimen het afval in de toiletten op en houden  

de luchthavenvloer proper.

De beveiligingsagenten sorteren  

vloeistoffen en gels die niet mee in de handbagage  

van de reizigers mogen. 

AFVAL
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VMM CONTROLEERT LUCHTKWALITEIT 

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 
deed eind 2015 een onderzoek naar de 
luchtkwaliteit in de omgeving van de 
luchthaven. Uit Europese studies blijkt 
immers dat luchthavens een bron van 
ultra fijn stof zijn.

Gedurende twee maanden werd op 
vier meetplaatsen elk half uur de con-
centratie van fijne stofdeeltjes (PM10), 
ultra fijne deeltjes (UFP), zwarte kool-
stof (‘black carbon’ of BC) en stikstof-
oxiden (NOx) gemeten. De meetplaat-
sen waren in Diegem, Steenokkerzeel, 
Kampenhout en Evere. 

De conclusie van de studie van de 
VMM leest als volgt: “In de buurt 
rondom de luchthaven dragen de 
lucht haven activiteiten niet meer bij 
aan de lucht concentraties van roet-
deeltjes (‘black carbon’ of BC), 

stiktstof oxiden (NOx) en fijne stofdeel-
tjes (PM10) dan andere bronnen, zoals 
het wegverkeer.” De studie bevestigt 
dat de luchthavenactiviteiten bijdragen 
tot de UFP-concentraties in de omge-
ving. Dit effect wordt gemeten tot 7 ki-
lometer ver, afhankelijk van de wind-
richting en het aantal vlieg bewegingen. 

Brussels Airport is zich bewust van deze 
problematiek en schenkt hier aandacht 
aan in haar milieubeleid. Zo werden bij-
voorbeeld CNG-dienstvoertuigen en 
elektrische bussen aangekocht, wordt 
er gestreefd naar kortere taxitijden, 
worden vliegtuigen vooraf gekoeld 
(pre-airconditioning) en krijgen ze recht-
streeks elektrische stroom via een 
400 Hz-aansluiting waardoor ze hun 
eigen stroomgeneratoren niet hoeven 
in te schakelen. De volledige studie is 
beschikbaar op www.vmm.be.

EMISSIES

 

MEETPUNT 

KAMPENHOUT

MEETPUNT 

STEENOKKERZEEL

MEETPUNT 

DIEGEM

MEETPUNT 

EVERE
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NMBS VERVOERT  
MEER MENSEN NAAR 
LUCHTHAVEN

De NMBS heeft haar aanbod naar de luchthaven de 
voorbije jaren sterk uitgebreid, wat bij reizigers duide-
lijk in de smaak valt. “In november en december 2016 
maakte meer dan een kwart van de luchthavenpassa-
giers gebruik van de trein om van en naar Brussels 
Airport te reizen”, stelt Bart De Groote, Chief Marketing 
Officer bij NMBS, tevreden vast.

Lang niet iedereen die de trein, bus, auto of fiets rich-
ting Brussels Airport neemt, doet dat overigens met 
een reiskoffer in de hand. Flink wat pendelaars reizen 
vanuit de luchthaven gewoon door naar hun werk in 
Brussel of naar de rand van de stad. Brussels Airport 
als uniek transportknooppunt? Absoluut! Dat blijkt 
alleen al uit de fikse toename van het aantal trein-
reizigers naar de luchthaven in de laatste maanden 
van 2016.

SHERATON INVESTEERT  
IN ENERGIEZUINIGE  
APPARATEN

Het Sheraton-hotel op de luchthaven investeerde het afgelopen 
jaar in nieuwe apparatuur om het energieverbruik in zijn hotel-
kamers en restaurant te verminderen. Er werden nieuwe ther-
mostaten met bewegingsdetectie in de kamers geïnstalleerd. 
En het restaurant kreeg nieuwe energiezuinige koelkasten en 
een zuinige afwasmachine.

25% 
VAN DE LUCHTHAVENPASSAGIERS  

MAAKTE GEBRUIK VAN DE TREIN  

IN NOVEMBER EN DECEMBER 2016.

MOBILITEIT

ENERGIE
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DHL STIMULEERT  
CARPOOLEN

DHL, koeriersbedrijf met expresdiensten, organiseerde in 2016 een 
grootschalige mobiliteitsenquête en kwam zo tot de conclusie dat 
er best wat meer aandacht mocht gaan naar carpooling. Het be-
drijf werkt nu met carpool.be om autodelen gemakkelijker en toe-
gankelijker te maken. Carpoolen via carpool.be is niet beperkt tot 
DHL en andere aangesloten werkgevers. Iedereen kan de tool ge-
bruiken om carpoolpartners te vinden. Zij hebben ondertussen 
81 personen die gebruikmaken van de website om zowel binnenin 
het bedrijf als buiten het bedrijf carpoolpartners te vinden.

DEFENSIE START MET 
BODEM SANERINGSPROJECT

Vlakbij Brussels Airport, in Melsbroek, heeft de 15e Wing Lucht-
transport van Defensie zijn luchthaven. In 2016 werd er gestart 
met de bodemsanering van enkele verontreinigde zones.

EMIRATES  
VERWERKT FLES-
SEN TOT DEKENS 

Sinds januari 2017 maakt vliegtuigmaat-
schappij Emirates in Economy gebruik van 
duurzame dekens gemaakt van 100% ge-
recycleerde plastic flessen. Dit duurzame 
onboardproject is het grootste ooit binnen 
de luchtvaartindustrie.
Gerecycleerde flessen worden omgezet tot 
chips en nadien verwerkt tot garen. Deze 
worden dan gebruikt om fleece te maken. 

28 FLESSEN
= 

1 FLEECE DEKEN

Voor één deken zijn 28 gerecycleerde fles-
sen nodig. Tegen eind 2019 zal de maat-
schappij 88 miljoen flessen tot dekens 
verwerkt hebben, en dat is vergelijkbaar 
met het gewicht van 44 vliegtuigen van 
het type A380. 

MOBILITEIT

AFVAL

BODEM

De directie van DHL geeft het goede voorbeeld.
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AVIAPARTNER SCHENKT  
DE PLANEET MEER BOMEN

Aviapartner heeft een eigen Go Green Campaign en werkt actief mee 
aan een groenere wereld. De promotie van gezonde smoothies en een 
deelname aan Earth Hour zijn daar slechs een paar praktische voor-
beelden van. Om bomen te besparen, werd overgeschakeld op een lich-
ter papier van 70 gram i.p.v. 80 gram. Verder plant Aviapartner een 
boom voor elke klant die aan de jaarlijkse Customer Satisfaction Survey 
deelneemt. Zo werden er 173 bomen geplant in 2016.

QATAR AIRWAYS,  
DE STILSTE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ 

173 
IN 2016 PLANTTE AVIAPARTNER 

173 BOMEN

GELUID

Sebastiaan Wijenberg, Manager Cargo The Netherlands & Belgium 
(Qatar Airways) ontvangt de award van Lode Ketele, Director 

Compliance & Operations Continuity (Brussels Airport).

De Brussels Airport Aviation Awards bestaan ondertussen 
al tien jaar. Brussels Airport reikt jaarlijks deze prijzen uit 
aan zijn partners en aan de luchtvaartmaatschappijen. 
 
Ze belonen het uitbouwen 
van het netwerk met nieuwe 
verbindingen en de verwe-
zenlijkingen op vlak van mi-
lieu, veiligheid, performan-
tie en stiptheid.

De Environment Award en 
de Safety Award – worden 
toegekend aan de deelne-
mers die een bijzondere 
inspanning hebben gedaan 
voor het beschermen van 
het milieu, het constant 
verbeteren van de veilig-
heid en het sensibiliseren 
voor milieuzorg. In 2017 
gaat de Environment Award 
naar Qatar Airways. 

De nationale luchtvaartmaatschappij van Qatar wordt 
beloond voor haar vloot die bijzonder goed presteert op 
het gebied van geluid.

Om de prijs toe te kennen, houdt Brussels Airport reke-
ning met de waarde vermeld op het geluidscertificaat af-
geleverd door de ICAO (Internationale Burgerluchtvaartor-

ganisatie), het gewicht 
en het aantal motoren 
van het vliegtuig, en ook 
het aantal vluchten van 
de luchtvaartmaatschap-
pij die vertrekken op 
Brussels Airport.

Qatar Airways, een jonge 
luchtvaartmaatschappij 
die bewust haar ecolo-
gische voetafdruk wil be-
perken, vliegt op Brussel 
met een ultramoderne 
vloot Dreamliners – de 
Boeing 787. Zo is zij als 
beste uit de bus geko-
men, vóór All Nippon 
Airways. Met een eerste 
plaats voor het 

passagiers vervoer en een derde plaats voor het vracht-
vervoer mag Qatar Airways zich dus inderdaad de stilste 
luchtvaartmaatschappij van 2016 op Brussels Airport 
noemen.
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• Head of Environment & Procedure Design, 

Belgocontrol

• Industrieel ingenieur

• Sinds 2002 actief bij Belgocontrol in 

diverse technische functies

• Sinds 2014 Environment-experte Lucht-

verkeer van het Directoraat-generaal 

Operaties

• Sinds 2016 verantwoordelijke van de 

eenheid Environment and Procedure 

Design (7 medewerkers).

• 2014-2016: voorzitster van het Standing 

Committee Environment van het FABEC 

(Functional Airspace Block Europe Central) 

• 2016-2017: Gespecialiseerde Master in 

Milieubeheer HEC/ULg – thesis over het 

inperken van de effecten van de 

luchtvaart op de klimaatverandering.

Belgocontrol is een autonoom 

overheidsbedrijf met als opdracht het 

verzekeren van de veiligheid van het 

luchtverkeer in het Belgische luchtruim, op 

de grond en in de lucht, het optimaliseren 

van kosten en stiptheid, het verhogen van 

de capaciteit en het verzekeren van de 

duurzame ontwikkeling van het 

luchtverkeer. Omdat het belang van de 

milieuaspecten voortdurend toeneemt, 

heeft Belgocontrol in juni 2016 de eenheid 

Environment and Procedure Design 

opgericht.

Marylin Bastin

Belgocontrol
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WAAROM IS HET ZO MOEILIJK DE 
REGLEMENTEN, WETTEN EN 
BELANGEN VAN ALLE PARTIJEN TE 
VERZOENEN? 

 “De instructies die we krijgen voor 
het overvliegen van een of andere 
zone komen van de bevoegde autori-
teiten: het DGLV (Directoraat-generaal 
Luchtvaart) en de minister van Mobili-
teit. Bij onze inspanningen om de 
milieu-impact te verminderen, moeten 
we deze voorschriften in acht nemen. 
Al is onze eerste prioriteit daarbij de 
veiligheid van het luchtverkeer, ook de 

B E L G O C O N T R O L

COMPROMISSEN 
SLUITEN OM HET MILIEU 

NIET TE SCHADEN

Geluidshinder, CO2-uitstoot, luchtkwaliteit …  

Dat alles houdt Marylin Bastin, Head of Environment & 

Procedure Design bij Belgocontrol, dag na dag bezig. 

Zij moet de belangen van de gewesten, de federale 

overheid en Europa met elkaar verzoenen én 

oplossingen aanbrengen om de milieu-impact van de 

luchtvaart te beperken. Zij legt uit op welke projecten 

zij werkt, samen met Brussels Airport en de 

luchtvaartmaatschappijen.

economische ontwikkeling en de wen-
sen van de gebruikers (luchthaven en 
luchtvaartmaatschappijen) zijn be-
langrijk, naast het Europese Prestatie-
plan. Voor het milieu is geen enkele 
oplossing ideaal; onze milieudoelstel-
lingen zijn soms elkaars tegenpool. Ik 
geef een voorbeeld: om geluidshinder 
tegen te gaan, vraagt onze overheid 
dat piloten langere vliegroutes af-
leggen, wat gevolgen heeft voor het 
brandstofverbruik. Vanuit Europese 
hoek krijgen we de omgekeerde 
vraag: onze gebruikers de kortst mo-
gelijke vliegroutes opleggen om de 
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vluchttijd te verkorten en zo het 
brandstofverbruik te verlagen. Er is 
dus altijd een compromis nodig: moe-
ten we de voorrang geven aan het 
tegen gaan van geluidshinder of van 
CO2-uitstoot? Dergelijke beslissingen 
kan Belgocontrol niet alleen nemen. 
Daarom zijn de Collaborative Environ
mental Management1-werkgroepen 
(CEM) zo belangrijk.”

HOE PAST BRUSSELS AIRPORT HET 
COLLABORATIVE ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT TOE?

“De invoering van het Gemeenschap-
pelijk Europees Luchtruim vereist dat 
elke luchthaven werkt volgens het 
Collaborative Environmental Manage
ment-principe. Met driemaandelijkse 
vergaderingen tussen Belgocontrol en 
Brussels Airport werken wij al op die 
manier samen. Onlangs nog stelden 
we een gemeenschappelijk evaluatie-
verslag op over het invoeren van een 
RNP2-landingsprocedure op Brussels 

CONTINUOUS  
DESCENT OPERATIONS
Voordelen van het aanvliegen met CDO  
vergeleken met de gangbare procedures

-50 KG -100 KG

-157 KG -314 KG

-2 DB -3 DB

Brandstof

Uitstoot

Geluid

A320
(NARROW-BODY)

A330
(WIDE-BODY)

Bron: www.belgocontrol.be/nl/environment-co2-emissions

4 6

M I L I E U R A P P O R T P A R T N E R S  E N  M I L I E U



Airport, waarin we de resultaten van de 
geluidsmetingen van de luchthaven 
combineren met onze operationele 
analyse. In 2017 wordt het systeem 
officieel ingevoerd en worden ook de 
luchtvaartmaatschappijen erbij betrok-
ken. Samen projecten en prioriteiten 
vastleggen, vergemakkelijkt enorm het 
invoeren ervan. De gedachte achter 
CEM is: de volledige luchthavenge-
meenschap samen voorstellen laten 
doen om de milieueffecten te beper-
ken, met daarbij oog voor de veiligheid, 
de capaciteit van de luchthaven en de 
economische aspecten.”

WELKE CONCRETE RESULTATEN ZIJN 
ER AL GEBOEKT DANKZIJ CEM?

“In 2011 hebben we al een eerste keer 
gewerkt met een CEM dat Brussels 
Airport, Brussels Airlines en Belgocontrol 
samenbracht om te overleggen over 
CDO’s3 (Continuous Descent Operations). 
Het milieu weegt steeds zwaarder door; 
het is nu bijna even belangrijk als de vei-

ligheid, die wel altijd op de eerste plaats 
zal staan. De luchtverkeersleiders dra-
gen piloten op CDO’s uit te voeren voor 
zover de veiligheid dat toestaat. Op 
piekmomenten is het niet mogelijk, 
want dalen zonder stuwkracht duurt 
langer. Voor een geslaagde CDO moet 
men de piloot precies laten weten welke 
afstand hij nog af te leggen heeft. De 
landing is geoptimaliseerd als hij niet 
trapsgewijs moet landen of de motoren 
niet opnieuw meer vermogen moet 
laten leveren. In 2015 waren CDO’s van 
kracht op alle banen.”

IS ER SINDSDIEN VERDER ONDER-
ZOEK GEBEURD NAAR CDO’S? 

“In 2016 heeft een student ingenieur 
luchtvaarttechnieken van de ULB zijn 
eindwerk gewijd aan het verbeteren 
van de CDO’s op Brussels Airport. Met 
de hulp van de luchthaven heeft hij 
vragen kunnen stellen aan 160 pilo-
ten, actief bij het merendeel van de 
luchtvaartmaatschappijen, en aan 

onze 42 luchtverkeersleiders gespeci-
aliseerd in het naderen van Brussel. 
Dat eindwerk bracht aan het licht wat 
CDO’s kan hinderen: technische of vei-
ligheidsvereisten, operationele aspec-
ten, jargon dat de piloten niet begrij-
pen, te weinig oefening … Het heeft 
ook aangetoond dat de berekening 
van het aantal CDO’s niet klopt. Nu 
houdt die enkel rekening met de ex-
pliciet door de verkeersleiding voorge-
schreven CDO’s, maar dat betreft 
slechts 10 tot 15% van de vluchten. 
In werkelijkheid hebben piloten spon-
taan de neiging een CDO uit te voe-
ren, zelfs zonder die instructie te krij-
gen. 50% van de vliegtuigen daalt 
niet trapsgewijs, waardoor ze liters 
brandstof besparen. We moeten dus 
het aantal daadwerkelijk uitgevoerde 
CDO’s tellen.”

WELKE ANDERE INITIATIEVEN ZOU U 
GRAAG VERWEZENLIJKT ZIEN VIA 
DE COLLABORATIVE ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT-METHODE?

“Tijdens onze CEM-vergaderingen zullen 
we samen trachten de CDO’s te verbe-
teren. Andere essentiële onderwerpen 
die we in samenspraak moeten behan-
delen, zijn de keuze van de landings-
baan rekening houdend met de wind bij 
de eindnadering (Winds aloft), vertrek-
routes (SID – Standard Instrument De
parture), de-icing (vliegtuigen ijsvrij 
maken), luchtkwaliteit (fijn stof en CO

2) 
en het optimaliseren van de taxiwegen 
om de wachttijden op de grond te ver-
minderen. We moeten milieuzorg niet 
zien als een last, maar als een manier 
om de activiteiten van een luchtvaart-
maatschappij of van de luchthaven 
maximaal te ontplooien. Vandaar het 
belang van deze samenwerking om  
realistische en duurzame projecten op 
te zetten.” n

LUCHTVAARTTERMINOLOGIE

COLLABORATIVE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT (CEM)

Een uitwisselingsplatform voor de belangrijkste deelnemers aan de operationele activiteiten van 

een luchthaven. Ze vergaderen geregeld om de uitdagingen en beperkingen van ieder van hen 

beter te begrijpen, realistische en duurzame acties ten gunste van het milieu op te zetten en ge-

meenschappelijke prioriteiten vast te leggen. 

RNP = REQUIRED NAVIGATION PERFORMANCE

Gewoonlijk volgen vliegtuigen radiobakens op de grond. De RNP-procedure zet aanvliegroutes 

echter uit met behulp van satellietgegevens, wat de navigatie nauwkeuriger maakt, zodat men de 

vluchtroutes kan optimaliseren.

CONTINUOUS DESCENT OPERATIONS (CDO)

Vluchttechniek waarmee men tegelijk de geluidshinder beperkt, brandstof bespaart en minder 

broeikasgassen uitstoot. Het vliegtuig daalt in een doorlopende lijn in plaats van trapsgewijs, met 

het laagst mogelijke motorvermogen.

1, 2 en 3: zie Luchtvaartterminologie
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H
et is onze taak om de 
vogel- en wildpopulatie in 
Vlaanderen zo goed moge-
lijk te laten gedijen”, legt 
Bert Verbist van het 

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
van de Vlaamse overheid uit. “De 
luchthaven zit wel in een heel speci-
fieke situatie. Door het vele groen is 
het een zeer aantrekkelijke omgeving 
voor veel vogelsoorten. Tegelijkertijd 
zijn die dieren een groot risico voor de 
luchtvaartveiligheid. De uitdaging is 
om soortenbescherming mogelijk te 
houden zonder afbreuk te doen aan de 
luchtvaartveiligheid.” Walda Geusens, 
medewerkster van het departement 
Airside Services bij Brussels Airport 
Company, vult aan: “De regelgeving 
kan soms zelfs conflicterend zijn. Als 
luchthaven zijn we verplicht de inter-
nationale veiligheidswetgeving te vol-

A G E N T S C H A P  V O O R  N A T U U R  E N  B O S

VOGELPERSPECTIEF DOOR  
EEN VEILIGHEIDSBRIL

De luchthaven is een populaire trekpleister voor vogels. Helaas zijn die vogels 

een risico voor het vliegverkeer. Hoe verzoen je in deze context een natuurbeleid 

met de strenge veiligheidsvoorschriften van een luchthaven? 

Brussels Airport Company bekeek het samen met het Agentschap voor 

Natuur en Bos. Dat resulteerde in een soortenbeheerplan. 

GETRAPTE AANPAK

De samenwerking tussen ANB en 
Brussels Airport Company resulteerde 
in 2011 in een soortenbeheerplan. “Het 
is een leidraad om in bepaalde geval-
len af te wijken van de regelgeving 
over soortenbescherming”, verduide-
lijkt Bert Verbist. Zo mag Brussels  
Airport nesten, eieren en jongen van 
bepaalde diersoorten verwijderen. En 
als er onmiddellijk gevaar dreigt voor 
het luchtverkeer is afschot van dieren 
ook toegestaan. “Maar dat is altijd het 
laatste redmiddel”, benadrukt Walda 
Geusens. “We werken op een progres-
sieve manier. De eerste stap is  
ontradend: we proberen de luchthaven 
minder aantrekkelijk te maken voor 
vogels. De tweede stap is verjagen. Zo 
proberen we de laatste stap, het af-
schieten van dieren, te vermijden.” 

± 8000/uur 
ZOVEEL VOGELS WERDEN TIJDENS DE 

TESTPERIODE DOOR DE VOGELRADAR IN 

DE OMGEVING VAN DE LUCHTHAVEN 

WAARGENOMEN. DIT IS EEN NORMALE 

VOGELACTIVITEIT TIJDENS 

MIGRATIEPERIODES. 

gen. Maar we liggen op Vlaams grond-
gebied en moeten dus ook de 
regelgeving over de Vlaamse bescher-
ming van fauna en flora respecteren.”

“
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1 2 3De eerste stap is de luchthaven  
onaantrekkelijk maken voor dieren 
door bijvoorbeeld te kiezen voor  
onsmakelijke grassen. 

In de tweede stap worden de 
dieren weggejaagd met een 
noodkreet.

Verjagen kan ook met knal
patronen. Alleen bij nood situaties 
worden dieren afgeschoten.

Op het terrein, van links naar rechts: Neal Van Acoleyen (Controller bij de Bird Control Unit  
van Brussels Airport), Bert Verbist (ANB), Walda Geusens en Jan Geeraerts van Brussels Airport.
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BIRD CONTROL UNIT

Op het terrein is het de Bird Control 
Unit van Brussels Airport die deze aan-
pak in praktijk brengt. Een team van 
zeven mensen onder leiding van Jan 
Geeraerts patrouilleert van zonsop-
gang tot zonsondergang op de lucht-
haventerreinen. “Bedoeling van onze 
patrouilles is om de vogels zoveel mo-
gelijk buiten de gevaarzones te hou-
den”, vertelt Jan Geeraerts. “We ge-
bruiken daarvoor verschillende 
technieken. We proberen de dieren af 
te schrikken met angstkreten, eigenlijk 
opgenomen vogelgeluiden. Soms 
schieten we ook knalpatronen af. De 
felle lichtflits en de luide knal doen de 
dieren meestal wegvluchten.”

Ook in het preventief en proactief be-
heer van de fauna en flora op en rond 
de luchthaven speelt de Bird Control 
Unit een belangrijke rol. Jan Geeraerts: 
“Als de roofvogels hier geen voedsel 
meer vinden, zullen ze wegblijven van 
de luchthaven. Daarom proberen we 
bijvoorbeeld konijnen te verjagen en 
muizen weg te houden.” 

ALTERNATIEVEN

Het eerste soortenbeheerplan liep tot 
2016 en werd recentelijk vernieuwd. 
Beide partijen tonen zich tevreden 
over de samenwerking. Bert Verbist: 
“Alle preventieve maatregelen zijn 
vanuit ons standpunt een meer-
waarde. We zijn met Brussels Airport 
tot een goed voorbeeld gekomen, dat 
we nu ook willen uitrollen op de an-
dere luchthavens in Vlaanderen.” 

“Voor ons is het heel belangrijk dat 
we verschillende maatregelen kunnen 
aanwenden”, stelt Walda Geusens. 
“De dieren wennen soms aan be-
paalde acties. Via ANB hebben we toe-
gang gekregen tot een arsenaal van 
alternatieven waardoor de maatrege-
len effectief blijven.” n

VAARDIGE VOGELRADAR

Observeren en uitkijken naar vogels is een van de hoofdtaken van de Bird 

Control Unit. Maar visuele observaties hebben beperkingen.  

Walda Geusens: “Onze bird and wildlife controllers zijn van zonsopgang tot 

zonsondergang continu op het terrein. Maar ’s nachts kunnen ze niet veel 

meer zien. Ook voor het detecteren van vogels op grote hoogten zijn ge-

wone visuele observaties ontoereikend.” Brussels Airport bestudeert 

daarom de installatie van een vogeldetectieradar. In augustus 2016 liep een 

testperiode op de luchthaven. “Zo’n radar kan dag en nacht observaties uit-

voeren, dat is al een groot voordeel. Bovendien levert hij ook extra data op, 

onder meer over vliegpatronen. Daar kunnen we mee aan de slag om bij-

voorbeeld aantrekplaatsen zoals broed- en voederplaatsen te identificeren.” 

Brussels Airport onderzoekt verder de mogelijkheden tot een langetermijn-

project met de vogeldetectieradar.

IN ONDERZOEK

ONSMAKELIJKE GRASSEN

Brussels Airport screent voortdurend nieuwe ontwikkelingen die kunnen 

bijdragen tot de optimalisatie van het habitatbeheer van de luchthaven- 

terreinen. Zo wordt in samenwerking met de UGent het gebruik van  

endofyte grassoorten bestudeerd. Deze grassoorten bevatten een bepaalde 

zwam in de wortels, waardoor ze slecht smaken. “Naast konijnen zijn mui-

zen een belangrijke voedselbron voor de roofvogels rond de luchthaven”, 

vertelt Walda Geusens van Brussels Airport Company. “Als we de muizen- 

en konijnenpopulatie kunnen verminderen, wordt de luchthaven een min-

der aantrekkelijke habitat voor de roofvogels. Muizen en konijnen houden 

niet van endofyte grassoorten. We bekijken daarom of we deze grassoorten 

op de luchthaventerreinen kunnen laten groeien.”

EEN SCHOOLVOORBEELD  
VAN SUPERSAMENWERKING
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Z A V E N T E M ,  V L A A M S - B R A B A N T  E N  A N B

EEN SCHOOLVOORBEELD  
VAN SUPERSAMENWERKING

Vele actoren met verschillende verantwoordelijkheden die samen een 

speelbos maken in de groene ruimte rondom het luchthavengebied.
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D
e vraag voor een speelbos 
kwam van Brussels Airport 
zelf. “We zijn eigenaar van 
het perceel dat het dichtst 
bij de luchthaven ligt en 

stelden ons al langer de vraag hoe we 
dat stuk groen het best konden invul-
len”, legt Caroline Bossuyt, Environ-
ment Manager, uit. “Belangrijk voor de 
luchthaven is dat vogels op een zo 
milieu vriendelijk mogelijke manier uit 
de buurt van vliegtuigen blijven. Van-
daar het idee van een speelbos vol 
activiteit. Dan blijven de vogels spon-
taan weg. Momenteel hebben we al 
een wandellus, een fietsparcours, een 
hondenweide, een picknickruimte en  
enkele speeltuigen. Op termijn komt 
daar nog een spottersplaats en een 
Fit-o-meter bij.” 

IEDEREEN OP ÉÉN LIJN 

De gemeente Zaventem was snel ge-
wonnen voor het idee. “Je moet weten 
dat Zaventem in de gewestplannen 
van de jaren zeventig niet gul bedeeld 

is geweest met groene zones”, legt 
milieu ambtenaar Guido Declercq uit. 
“Als er dan een goed voorstel komt om 
een bestaand bos uit te breiden en 
kindvriendelijk in te richten, zijn wij de 
eersten om mee op de kar te sprin-
gen.” Burgemeester Ingrid Holemans, 
knikt instemmend. “Het is een extra 
kans voor kinderen en volwassenen 
om op recreatieve wijze kennis te 
maken met, en te genieten van, een 
resterend stukje groen aan de rand 
van de grootstad. Bovendien is dit 
speelbos echt een schoolvoorbeeld van 
supersamenwerking. We zullen al het 
nodige doen om dit project te doen 
slagen.” Ook de provincie Vlaams- 
Brabant, eigenaar van twee andere 
aanpalende percelen, zag het plan wel 
zitten. “Wij waren er meteen voor te 
vinden”, aldus gedeputeerde Tie Roefs. 
“De INL-ploeg (Intergemeenschappe-
lijke Natuur- en Landschapsploeg, 
nvdr) van de gemeente Zaventem zal 
het bos onderhouden waar nodig en 
ervoor zorgen dat de paden het hele 
jaar door bewandelbaar zijn,” legt 

Momenteel hebben 

we al een wandellus, 

een fietsparcours, 

een picknickruimte, 

een hondenweide en 

enkele speeltuigen in 

het bos.

caroline BossuYt, environment manager, 
Brussels airport companY

413 ha 
GRASLAND AAN  

LUCHTZIJDE

102 ha 
GRASLAND AAN LANDZIJDE  

WAARVAN 10 HECTARE 

BEGROEID MET HEESTERS EN 

CONIFEREN.

515 ha 
IS OPEN TERREIN

9 ha 
IS GECATALOGEERD ALS BOS EN WORDT 

BEHEERD IN EEN BOSBEHEERSPLAN

9 ha
DE TOTALE OPPERVLAKTE 

WAARVOOR EEN TOEGANKELIJK- 

HEIDSREGELING IS OPGEMAAKT, 

BEDRAAGT 9 HECTARE, WAARVAN 

2 HECTARE SPEELBOS.

HET GROEN  
VAN DE LUCHTHAVEN
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Dirk Buysse, provinciemedewerker 
Natuur, uit. 

OFFICIEEL SPEELBOS

“In zekere zin hebben we iets dat al  
bestond en in beperkte mate gebruikt 
werd nu bevestigd en officieel ge-
maakt”, zegt Erik Rennen, schepen van 
Leefmilieu in Zaventem. “De scouts van 
Nossegem en Zaventem gebruiken  
het Speelbos al sinds jaar en dag. Nu 
het Speelbos ook ‘officieel’ bestaat,  
ontstaan er meer mogelijkheden en is 
er meer bescherming.” Zo gaat de offi-
ciële ingebruikname gepaard met heel 
wat veiligheidsvoorschriften. “Wij heb-
ben in het bos de nodige signalisatie 
geplaatst en hier en daar een vereen-
voudigde versie van die voorschriften”, 
aldus Johnny Cornelis van Agentschap 
voor Natuur en Bos. “Zou er toch iets 
mislopen, dan zijn de burgers in kwes-
tie verzekerd. Als het van de bevoegde 
minister Joke Schauvliege afhangt, 
krijgt iedere gemeente op termijn zo’n 
speelbos.” n

› Tie Roefs,  

Gedeputeerde Vlaams-Brabant

› Dirk Buysse, 

Medewerker Natuur 

provincie Vlaams-Brabant

› Ingrid Holemans,  

Burgemeester Zaventem

› Erik Rennen,  

Schepen van Leefmilieu Zaventem

› Guido Declercq,  

Milieuambtenaar Zaventem

› Johnny Cornelis,  

Medewerker Agentschap voor Natuur en Bos

› Caroline Bossuyt,  

Environment Manager, 

Brussels Airport Company

Maakten het  
Speelbos mee mogelijk
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T E C 4 J E T S  E N  T U I  G R O U P

VLIEGTUIGTECHNOLOGIE  
IS CONSTANT IN BEWEGING

De Boeing 787-8 Dreamliner kreeg al heel wat media-aandacht. “Dat heeft zeker te 

maken met het comfort aan boord, zoals een betere luchtdrukregeling en extra 

beenruimte tussen verbeterde zetels”, zegt Peter Vervliet, Quality Assurance 

Manager van Tec4Jets. “Maar het echte genie van de Dreamliner zit in de techniek.” 

Tec4Jets is het onderhoudsbedrijf van de 

TUI Group. Met 120 werknemers, onder wie 

90 ingenieurs, onderhouden ze een vloot 

met 24 vliegtuigen die meer dan honderd 

luchthavens aandoet. Brussels Airport is 

het hoofdkwartier van de Tec4Jets mainte-

nance services. Maar ook in Frankrijk 

(Rijsel), Marokko (Marrakech), de Verenigde 

Staten (Lansing) en enkele andere Belgi-

sche luchthavens (Charleroi, Deurne, Luik, 

Oostende) is Tec4Jets verantwoordelijk 

voor het onderhoud van verschillende 

types vliegtuigen, zowel van de TUI Group 

als van andere maatschappijen.

De TUI Group blijft de volgende jaren  

investeren in nieuwe vliegtuigen en milieu-

vriendelijke technologie zoals elektrische 

laadstations. In 2016 nam TUI ook heel wat 

kleine milieu-initiatieven, onder meer rond 

brandstofverbruik, afvalverwerking en 

papier verbruik.

Tec4Jets en TUI Group
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ZUINIGER EN STILLER

Peter Vervliet: “De Dreamliner is een 
van de belangrijkste innovaties van 
de afgelopen jaren, van de chevrons 
aan de motor over het gebruik van 
carbonvezel tot de kromming van de 
motorschoepen. Er is in dit toestel 
flink wat economische en ecologische 
vooruitgang geboekt. Zo vliegt de 
Dreamliner een pak zuiniger dan zijn 
voorganger, de B767. Over een af-
stand van 7000 km heeft hij gemid-
deld twee ton minder brandstof 
nodig. Dat komt overeen met onge-
veer zes ton minder CO2-uitstoot. 

Hij is ook beduidend stiller. De chevrons, 
dit zijn de getande randen aan de moto-
ren, zorgen voor een gecontroleerde 
menging van de lucht die door en langs 
de motor passeert. Deze aanpassing 
draagt bij tot een vermindering van de 
geluids voet afdruk met 60% ten opzichte 
van vergelijkbare toestellen waardoor 
een gigantisch toestel als de Dreamliner 
buiten het grondgebied van de luchtha-
ven maar 85 decibel geluid produceert 
bij het opstijgen. De Dreamliner pro- 
duceert met zijn 85 decibel dus niet 

meer geluid dan het verkeer op een 
drukke steenweg.” 

KLEINE AANPASSINGEN,  
GROOT VERSCHIL

Naast economische belangen zetten 
ook milieurestricties vliegtuigbou-
wers aan tot technologische innova-
ties. Frederic Dewandel, Environment 
Manager van TUIfly Belgium én piloot 
in opleiding: “We volgen niet alleen 
de milieu maatregelen die overheden 

WAAROM IS DE DREAMLINER DE MEEST RECENTE GROOTSTE INNOVATIE?

ons opleggen. We nemen ook zelf 
duurzaamheidsmaatregelen om de 
CO2-uitstoot nog meer te doen dalen. 
Zo implementeerden we onlangs pro-
cedures waarbij onze vliegtuigen bij 
het taxiën nog maar één in plaats 
van twee motoren gebruiken. Al die 
afzonderlijke initiatieven leveren een 
bescheiden ecologische winst op, 
maar iedereen weet dat vele kleintjes 
één groot maken. En zo zorgen die 
vele kleine aanpassingen samen toch 
voor een wereld van verschil.” n 

LICHTER 
HET GEBRUIK VAN COMPOSIET MATERIALEN 

ZOALS CARBONVEZEL LEIDT TOT FLINK WAT 

GEWICHTS BESPARING EN EEN BEZUINIGING OP 

BRANDSTOF VAN MAAR LIEFST 20%.

ONDERHOUD 
MAKKELIJK TE ONDERHOUDEN DANKZIJ VEREENVOUDIGDE  

SYSTEMEN – DENK MAAR AAN DE ELEKTRISCHE COMPONENTEN.

60% STILLER 
KLEINERE GELUIDSVOETAFDRUK. 60%  

MINDER GELUID DAN ZIJN VOORGANGER.

ZUINIGER
NIEUW TYPE OPSTAANDE 

VLEUGELVERLENGING (WINGLETS) DIE 

VOOR MINDER LUCHTWEERSTAND 

ZORGT, LEIDT TOT EEN BRANDSTOF-

BESPARING VAN 1,5%.

Een van de belangrijkste innovaties aan de Dreamliner zijn de gekromde motorschoepen.
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TCR verhuurt grondafhandelingsapparatuur zoals baga-

geladers en vliegtuigtrekkers, verkoopt het tweede-

hands en heeft op een vijftigtal luchthavens werkplaat-

sen voor service en onderhoud, waaronder op Brussels 

Airport. Het bedrijf heeft gespecialiseerde kennis in huis, 

onder meer op het vlak van gatepositionering en het 

bundelen van uitrusting. In verschillende landen waar 

het actief is, behaalde het bedrijf al het milieucertificaat 

ISO 14001. In de vestiging op Brussels Airport worden tal 

van milieu-initiatieven genomen, van gebruik van regen-

water voor het reinigen van grondafhandelingsappara-

tuur tot promotie van het openbaar vervoer.

TCR 

Gerd Van Damme, Dominique Brochier en Pieter Beliën van TCR: 360°kijk op milieu.
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T
CR bekijkt het milieuvraag-
stuk grondig en breed. Het 
thema valt voor hen binnen 
een ruimere visie van maat-
schappelijk verantwoord on-

dernemen. Om de milieu-impact te 
beperken, wordt het principe van het 
sluiten van de materiaalkringloop ge-
volgd, vanaf de materiaalkeuze tot de 
recyclage bij het einde van de levens-
duur. Dominique Brochier, Occupational 
Health, Safety and Environment (OHSE) 
Coordinator: “In 2015 hebben we voor 
het eerst een rapport over ons maat-
schappelijk verantwoord ondernemen 
uitgebracht. In tien werkgroepen heb-
ben we toen verschillende dimensies 
van onze werking bekeken en daaruit 
zijn onder meer vijf prioriteiten voor het 
milieu voortgekomen. Naast energie, 

T C R

WE KENNEN DE TOTALE  
CO2-IMPACT VAN ELK TOESTEL 

Op het tarmac van Brussels Airport rijden heel wat vliegtuigtrekkers rond om 

vliegtuigen te verplaatsen. Je vindt er ook gespecialiseerde toestellen als 

bagageladers en mobiele eenheden voor elektriciteitsopwekking. Het merendeel 

van die toestellen wordt door TCR verhuurd, een Belgische specialist in 

grondafhandelingsapparatuur die mee zijn schouders zet onder het milieubeleid 

van Brussels Airport.

afval, water en bodem was dat Green 
GSE (duurzame grondafhandelingsap-
paratuur of Ground Support Equipment, 
nvdr).” 

CO2-EMISSIETOOL

Gerd Van Damme, Asset Director: “Je 
moet zoiets als Green GSE altijd in de 
juiste context zien. Wij hebben een 
impact op de toestellen die we verhu-
ren en op het onderhoud ervan, maar 
niet op het gebruik. Hier op Brussels 
Airport worden onze elektrische toe-
stellen gevoed met groene stroom, 
maar elders kan de elektriciteit van 
een steenkoolcentrale komen. Het-
zelfde toestel kan dus in het ene land 
veel milieuvriendelijker zijn dan in het 
andere. Om de juiste milieu-impact te 

Ik schat dat we 

voor 80% van de 

gevallen een 

elektrische 

oplossing hebben.

pieter Beliën, general manager, tcr
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kennen, volgen we alle aspecten op 
over de hele levenscyclus heen, in een 
emissietool die we zelf ontwikkelden.”

POSITIEVE INVLOED

De tool van TCR houdt rekening met 
de impact van materialenkeuze, 
transport, gebruik en verbruik, onder-
houd en herstellingen, en recyclage 
aan het eind van de levensloop. Zo 
weet TCR precies wat de totale 
CO2-impact van een toestel is. 
“Omdat wij niet alleen verhuren maar 

Als grote speler 

kunnen we een 

positieve invloed 

uitoefenen.
gerd van damme, asset director, tcr

welke toestellen we wel en niet inves-
teren. Elektrische voertuigen zijn zeker 
niet duurder. Een elektrische bagage- 
tractor is goedkoper dan een diesel-
tractor die twee keer zoveel CO2 uit-
stoot. In klein materiaal is elektrisch 
zelfs de norm geworden. 70% van 
onze tractoren op Brussels Airport is 
vandaag al elektrisch, en ik schat dat 
we voor 80% van de gevallen een 
elektrische oplossing hebben. Op initi-
atief van Brussels Airport zitten we 
twee keer per jaar samen om de 
CO2-voetafdruk van de luchthaven-
activiteiten in zijn geheel te bekijken. 
En we zien elkaar ook in verschillende 
overlegcomités. Daar staat milieu ook 
centraal.” n

150 
MILJOEN EURO OMZET

780+
VOLTIJDSE BANEN

24 000 
VLOOTEENHEDEN

600+
MILJOEN EURO VLOOTWAARDE

TCR WERELDWIJD IN CIJFERS

ook toestellen onderhouden, beschik-
ken we over enorm veel data”, aldus 
Gerd Van Damme. “De levenscyclus 
van elk wisselstuk zit in ons informa-
tie- en managementsysteem. Die 
data gebruiken we om de markt van 
fabrikanten mee aan te sturen. Als 
grote speler kunnen we een positieve 
invloed uitoefenen, zeker in Europa.”

ELEKTRICITEIT NIET DUURDER

Pieter Beliën, General Manager: “We 
beslissen op basis van onze tool in 

De elektrische bagagetractors rijden op groene stroom.
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NACHTSLOTS EN NACHTBEWEGINGEN
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NACHTSLOTS AANKOMSTEN NACHTSLOTS VERTREKKEN

* Geen monitoring cijfers bij Belgian Slot Coordination beschikbaar.

** Aantal nachtbewegingen = incl. helikoptervluchten en vluchten vrijgesteld van slotcoördinatie (bv. militaire vluchten, staatsvluchten, medische vluchten, humanitaire missies ...).

*** Berekening uitgevoerd met een andere versie van het INM rekenmodel.

NACHTBEWEGINGEN**

Bron: Onafhankelijke studie onder leiding van Dick Botteldooren, professor akoestiek aan de Universiteit Gent.

2828
MWh
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GEZINNEN=3%

VAN ONS ELEKTRICITEITS-
VERBRUIK IN 2016 
DOOR ZONNEPANELEN
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** Plaatsing eerste zonnepanelen in 2011 
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