
MILIEURAPPORT 2019



MILIEURAPPORT 2019

Brussels Airport Company
Communicatiedienst
Brussels Airport  |  Satelliet  |  1930 Zaventem
Verantwoordelijke uitgever: Veronique Vogeleer

www.brusselsairport.be/milieu2019

Volg ons op

Vragen of opmerkingen: comments@brusselsairport.be



Nooit eerder stond het klimaat zo hoog op de 
agenda. Jong en oud betogen voor een  
doortastend klimaatbeleid. Een bezorgdheid die ik 
deel, want de gevolgen van de klimaatverandering 
zijn onmiskenbaar.

Bij de betogers komt ook het vliegverkeer in het 
vizier. De luchtvaartsector groeit wereldwijd; 
het terugdringen van de milieu-impact van het 
vliegverkeer wordt dan ook dé uitdaging voor de 
komende jaren.

Zelf hebben we als bedrijf al heel wat maatregelen 
genomen om onze impact op onze omgeving te 
beperken. Sinds vorig jaar mag Brussels Airport 
zich een CO2-neutrale luchthaven noemen, iets 
waar we best wel fier op zijn. Maar daar stopt het 
voor ons niet. 

Onze CO2-uitstoot verder verminderen blijft 
één van onze belangrijkste doelen, ook in 2019. 
Met investeringen in energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energieprojecten kunnen we 
emissies waarover we zelf controle hebben, 
verder terugdringen en op termijn neutraliseren. 
Voor de emissies waarover we minder of 
geen controle hebben, zetten we met andere 
luchthavenbedrijven en externe partners 
gezamenlijke projecten op.

Als luchthavenuitbater kunnen we gelukkig 
ook sturende maatregelen nemen om de 
geluidsoverlast en de lucht vervuiling aan te 
pakken. Al vele jaren betalen luidruchtige 
vliegtuigen op Brussels Airport aanzienlijk hogere 
tarieven dan stille toestellen. En we onderzoeken 
vanaf 2021 ook de uitstoot van stikstofoxiden 
(NOx) en CO2. De meest vervuilende toestellen 
betalen meer, nieuwere toestellen krijgen korting 
volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Zo 
willen we luchtvaartmaatschappijen overtuigen 
om voor hun vluchten van en naar Brussels Airport 
gebruik te maken van de modernste toestellen. 

Milieuzorg is echter een zaak van iedereen en 
moet dus ook hoog op de politieke agenda 
komen. Daarom heb ik mijn actieve steun verleend 
aan ‘Sign for my Future’. Samen met een brede 
coalitie van jongeren, middenveldorganisaties, 
de academische wereld, media en andere 
bedrijfsleiders, wil ik dat onze volgende 
regeringen werk maken van een ambitieus 
klimaatbeleid dat België klimaatneutraal maakt 
tegen 2050. Zo zijn ook de volgende generaties 
verzekerd van een goede toekomst.

Voor Brussels Airport Company is 2019 het jaar 
van de duurzaamheid. 

Vorig jaar zijn we gestart met het opstellen van 
een nieuwe geïntegreerde duurzaamheids-
strategie voor de luchthaven, gebaseerd op de 
duurzaamheids doelstellingen van de Verenigde 
Naties. Het komende jaar werken we aan 
meerdere acties: zo hebben we samen met onze 
partners een afvalcharter voor de luchthaven 
opgemaakt dat erop gericht is, de hoeveelheid 
afval fors te reduceren (zie verderop in dit 
rapport). We engageren er ons ook toe om als 
luchthaven nog vóór 2050 netto CO2-neutraal te 
worden, dus zonder dat we onze uitstoot elders 
compenseren.

Uiteraard blijven we regelmatig communiceren 
over onze acties, zowel binnen onze onderneming 
als daarbuiten.

Zo willen we de duurzaamheidsgedachte stevig 
verankeren in onze dagelijkse werking en die van 
onze partners. 

Veel leesplezier,

Arnaud Feist 
CEO Brussels Airport Company
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Duurzaamheid gaat 
verder dan milieu

Brussels Airport Company wil een 
verantwoordelijke speler zijn in de 
Belgische samenleving. Daarom zoeken 
we continu naar een evenwicht tussen de 
impact van onze activiteiten en de zorg 
voor de omgeving – mens en milieu – 
waarbinnen we opereren. 

Geïntegreerde 
duurzaamheidsstrategie 
In 2018 zijn we bij Brussels Airport Company gestart met het 
uitwerken van een geïntegreerde duurzaamheidsstrategie 
voor de luchthaven, vertrekkend van de 17 Sustainable 
Development Goals (SDG) voor 2030 van de Verenigde Naties. 

Hierbij werden we gecoacht door CIFAL, een internationaal 
opleidingscentrum dat verbonden is aan UNITAR (United 
Nations Institute for Training And Research).  

5 strategische  
prioriteiten … 
Uit de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN 
identificeerden we er tien die de ruggengraat gaan vormen 
van ons duurzaamheidsbeleid. Als bedrijf onderzochten we 
welke acties we kunnen nemen om bij te dragen aan deze 
tien doelstellingen. We hebben vijf strategische prioriteiten 
tegen 2021 vooropgesteld. Het gaat om doelstellingen 
en acties waarmee we de grootste impact op het vlak van 
duurzaamheid kunnen realiseren op kortere termijn: 

1 verminderen van afval
2 verminderen van grondgeluid en verbeteren  

van lokale luchtkwaliteit
3 meer diversiteit op de werkvloer
4 bouwen van duurzame infrastructuur
5 verbeteren van de modal split

Onze ambitie? Duurzame ontwikkeling 
inschrijven in het DNA van onze onderneming 
om zo erkend te worden als een van de 
beste Europese luchthavens op vlak van 
duurzaamheid.

afvalbeheer inclusiegeluidshinder en 
luchtkwaliteit

duurzame 
infrastructuur

slimme  
mobiliteit

… omgezet in concrete initiatieven 
Voor elke strategische prioriteit werden een aantal belangrijke initiatieven bepaald. De meeste komen verderop in dit 
milieurapport uitgebreid aan bod. 

Verminderen van  
de hoeveelheid afval
• De hoeveelheid restafval verminderen door 

nog beter te sorteren samen met FostPlus 
en onze partners op de luchthaven 

• Aanpakken van de invoer van broussevlees 
en beschermde diersoorten in 
samenwerking met het Wereldnatuurfonds, 
de douane, Brussels Airlines en het 
Natuurhistorisch museum 

• Acties opzetten om het gebruik van 
(eenmalig) plastic te verminderen

Verminderen van grondgeluid  
en verbeteren van luchtkwaliteit
• Mitigerende maatregelen en nieuwe 

technologieën onderzoeken en vervolgens 
invoeren om het grondgeluid en de 
hoeveelheid fijn stof te verminderen 

• Vergroenen van het dienst- en 
bedrijfswagenpark

• Vergroenen van het 
grondafhandelingsmateriaal

Meer diversiteit op de werkvloer
• Actie ondernemen om kandidaten te 

vinden die het moeilijker hebben op de 
arbeidsmarkt

• Specifieke groepen kandidaten 
identificeren en manieren zoeken om ze te 
bereiken 

• Onze ‘Employee Value Proposition’ 
definiëren en uitdragen zodat toekomstige 
werknemers weten waar we voor staan en 
wat we hen kunnen bieden 

Bouwen van duurzame 
infrastructuur
• Studiewerk verrichten naar het toekomstige 

warmte/koudenetwerk en hernieuwbare 
energiebronnen

• Energie- en duurzaamheidsnormen 
voor nieuwe gebouwen opstellen en 
implementeren gebaseerd op de principes 
van energieneutraliteit en circulaire 
economie 

Verbeteren van de modal split
• Zorgen voor een uniek ticket voor alle 

openbaar vervoer
• Onderzoeken hoe we de diabolotaks 

kunnen omvormen
• Werken aan een betere samenwerking 

tussen luchthavenbedrijven om 
medewerkers aan te moedigen te kiezen 
voor duurzamer transport 

• Een duurzaam beleid rond mobiliteit en 
bedrijfswagens uitwerken
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piet demunter 
chief business development officer brussels airport company 

Duurzaamheid  |  Milieurapport 2019  |  8



Mensen kansen geven 
Bij Brussels Airport willen we graag wat terugdoen 
voor de maatschappij. Daarom steunen we al vele 
jaren verschillende goede doelen, zowel nationaal als 
internationaal. 

In 2018 zamelden we samen met onze passagiers zo’n 
110.000 euro in. 

Een van de begunstigden is United Fund for Belgium 
dat onder meer hulp biedt aan kansarmen en zorgt voor 
huisvesting voor daklozen.

Ambassadeurs in 
duurzaamheid
Een team van twintig ambassadeurs uit verschillende 
afdelingen binnen Brussels Airport Company draagt  
deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen binnen  
de onderneming uit. 

De ambassadeurs werken duurzaamheidsinitiatieven 
uit en zien toe op de realisatie ervan. Daartoe stellen 
ze een actieplan 2019-2021 op met duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen binnen hun domein en de te 
behalen mijlpalen voor 2020 en 2021. 

Elke ambassadeur is binnen zijn/haar afdeling de drijvende 
kracht om duurzaamheid te verankeren in de hoofden van 
zijn/haar collega’s in hun specifieke domein. Dat bereiken 
ze door hun collega’s zoveel mogelijk te betrekken bij de 
duurzaamheidsinitiatieven. 

Het doel is dat duurzame ontwikkeling verder integraal deel 
wordt van het DNA van de onderneming en dat Brussels 
Airport algemeen erkend wordt als een van de beste 
leerlingen in Europa. 

Als je, zoals ik, al jaren op straat leeft en dan 
komt iemand je zeggen dat ze een woning 
voor je hebben gevonden, helemaal voor 
jou alleen, wat er dan door je heen gaat, 
daar zijn geen woorden voor. Gewoon al 
kunnen slapen zonder de eeuwige angst 
dat ze je bestelen of erger …

Vandaag pionier, 
morgen kampioen!
Brussels Airport Company kreeg op 5 februari 
2019, samen met twintig andere Belgische 
bedrijven, het certificaat van ‘SDG Pioneer’ 
omdat we duurzaamheid in alle aspecten  
van onze bedrijfsstrategie doortrekken.  
Het certificaat werd uitgereikt door CIFAL,  
het opleidings- en onderzoekscentrum van  
de Verenigde Naties. CIFAL is de partner die ons 
wegwijs heeft gemaakt inzake de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) van de 
Verenigde Naties en ons helpt om duurzaamheid 
te integreren in onze bedrijfscultuur.

Momenteel volgen we het programma van 
‘SDG Champion’, een traject van drie jaar. Als 
we dit met succes afleggen, zijn we op weg om 
‘kampioen’ te worden! 

Hoe draag je in jouw job een steentje bij aan een duurzamere 
toekomst voor Brussels Airport?

- Dat doen we door het uitwerken en uitdragen van een welzijns-
cultuur. Hiermee willen we het werkvermogen van onze 
werknemers versterken zodat zij van Brussels Airport Company 
een energieke en productieve onderneming maken. 

- Deze well-being cultuur uit zich in een reflex om constant bezig te 
zijn met het welzijn van onze medewerkers in alles wat we doen 
bv. op het vlak van jobinhoud, people management, ontwikkeling, 
werkmiddelen en -omgeving. De bedoeling is een meer duurzame 
werkomgeving voor onze medewerkers te creëren die leidt tot 
meer energie, meer engagement, minder absenteïsme, minder 
verloop en een hogere productiviteit.

Wat wil je in 2021 zeker bereikt hebben?

- Dat de nieuwe welzijnscultuur in alle geledingen van de 
onderneming breed gedragen wordt.

- Dat onze medewerkers zich ervan bewust zijn dat we samen 
met hen en ondersteund door tal van projecten werken aan hun 
welzijn. Via het project Employee Experience gaan we intensief 
werken aan een betere ervaring voor de werknemers doorheen 
hun hele carrière op Brussels Airport.

Hoe draag je in jouw job een steentje bij aan een duurzamere 
toekomst voor Brussels Airport?

- Door samenwerkingsverbanden op te starten met de lucht-
haven partners, nieuwe partners en kennisinstellingen rond het 
verduurzamen van onze grondoperaties: onderzoeken waar we 
technologieën kunnen inzetten om de uitstoot van fijn stof, NOx 
en CO2 te beperken. Concreet denk ik daarbij aan het vervangen 
van de GPU’s (dieselgroepen) door mobiele elektrische 
batterijen en de mogelijkheid om het taxiën van de vliegtuigen 
elektrisch te doen. 

-  Aandacht voor duurzame aspecten bij de constructie van nieuwe 
gebouwen en grondige renovaties: fossielvrij verwarmen, 
zonnepanelen voor eigen energieopwekking, groendaken, 
opvang en hergebruik van regenwater, ....

Wat wil je in 2021 zeker bereikt hebben?

- Dat er een start is gemaakt met het future proof maken van onze 
warmtenetten zodat we in de toekomst onze CO2-uitstoot ten 
gevolge van verwarming verder kunnen verlagen. 

-  Dat het dak van het logistieke gebouw Brucargo West in 
aanbouw helemaal vol ligt met zonnepanelen die ons van groene 
stroom voorzien.  

Hoe draag je in jouw job een steentje bij aan een duurzamere 
toekomst voor Brussels Airport?

- Samenwerken met huidige en nieuwe partners rond duurzame 
mobiliteitsoplossingen (bv. uitbreiding van aanbod deelauto’s, 
uitbreiden elektrische laadinfrastructuur in publieke parkings, ...).

- Verbeteren van de infrastructuur voor openbaar vervoer  
(bv. aanpassingen voor trambus, verhogen van capaciteit busstation).

- Samenwerken met de aanbieders van vervoersoplossingen om de 
verschillende passagiers een product op maat te bieden (parking, 
taxi, bus, trein, …).

- Aandacht voor duurzame oplossingen bij de selectie van 
nieuwe partners (bv. verminderen van carwashgebruik bij 
autoverhuurdiensten). 

Wat wil je in 2021 zeker bereikt hebben?

- Uitbreiding van het openbaar vervoer-aanbod om dit nog beter af 
te stemmen op de passagiers en werknemers van de luchthaven. 

- Centraliseren van alle autoverhuuractiviteiten in één (speciaal 
hiervoor ontwikkeld) gebouw om ‘lege’ verplaatsingen van 
wagens zoveel mogelijk te beperken. Bovendien wordt het 
gebouw uitgerust met een substantieel aantal laadpalen om 
de verhuur van elektrische wagens maximaal te ondersteunen.

Hoe draag je in jouw job een steentje bij aan een duurzamere 
toekomst voor Brussels Airport?

- Bij elke nieuwe ontwikkeling houden we reeds van bij de 
conceptfase rekening met duurzame investeringen. Zo werden 
bij de bouw van een groot nieuw logistiek complex ‘Brucargo 
West’ verschillende duurzaamheidsaspecten meegenomen. 

 Het kantoorgedeelte krijgt een groendak, zonnepanelen op het 
dak en warmtepompen. Verlichten gebeurt uitsluitend met led. 
Er komen regenwaterputten om het hergebruik van regenwater 
te stimuleren, laadpalen voor elektrische voertuigen en wadi’s 
voor waterinfiltratie. Daarnaast komen twee extra bushaltes in 
de zone en is een nieuw fietspad aangelegd om meer duurzame 
manieren van vervoer voor het personeel te faciliteren.

Wat wil je in 2021 zeker bereikt hebben?

- Draagvlak gevonden hebben om een eerste energieneutraal 
gebouw te ontwikkelen.

Hoe draag je in jouw job een steentje bij aan een duurzamere 
toekomst voor Brussels Airport?

- Door samenwerkingsverbanden op te starten tussen en met 
verschillende luchthavenpartners en zo samen te werken aan een 
gemeenschappelijk doel.

- Op basis van afvalaudits en -analyses nagaan waar we 
verbeteringen kunnen doorvoeren of onze communicatie moeten 
aanpassen.

Wat wil je in 2021 zeker bereikt hebben?

- Dat het gebruik van eenmalige plastic verpakkingen zo veel 
mogelijk zal zijn gebannen en vervangen door milieuvriendelijke 
alternatieven.

- Dat we initiatieven rond circulaire economie opgezet hebben 
zoals het hergebruik van oud kantoormateriaal, de aankoop van 
opgeknapte en opnieuw gestoffeerde meubelen, …
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een dakloze vrouw  
die geholpen werd door ‘housing first’– smes-b

roland coppin  
manager employee  

well-being

els heyvaert

environment manager

dieter scheltjens  

head of mobility services

jonathan matray

development manager 
real estate

sarah van den heuvel 

environment manager 



Energiebeheer  
moet efficiënter  
Bij het energiemanagementsysteem stelde de auditor  
een tekortkoming vast. 

Ons energiemanagementsysteem rust op de bepaling van 
de significante energiegebruikers. Het in kaart brengen 
van het energieverbruik en het afstemmen van de 
gerelateerde parameters moeten verbeterd worden.  
Zo kan de energiebeoordeling beter uitgevoerd worden.   

Het komende jaar zal door de verschillende diensten 
nauw worden samengewerkt om deze tekortkoming en 
een aantal andere aandachtspunten zo snel mogelijk weg 
te werken.

Voor ons milieu- 
managementsysteem  
scoren we zeer goed 
De auditor stelde tal van positieve punten vast. 

Positief zijn:
• onze roadmap voor duurzame ontwikkeling
• het meenemen van de ISO 14001 en 50001 normen binnen 

alle departementen 
• de procesmatige aanpak die ook wordt doorgetrokken naar 

het monitoren en opvolgen via interne audits
• de Green Deals waaraan we deelnemen voor ons aankoop- 

en biodiversiteitsbeleid (zie p. 18)
• onze transparante communicatie naar de omwonenden  

en het delen van informatie over onze milieuprestaties; 
hierbij haalde de auditor expliciet het voorbeeld van  
batc.be aan (zie ook p. 15) waarop we de resultaten  
van de geluidsmeetpunten publiceren

• onze externe gerichtheid op milieugebied en de goede 
ketenbenadering - bv. Collaborative Environmental 
Management (CEM)  waarbij de luchtvaartmaatschappijen 
en skeyes worden betrokken (zie p. 25).

Goede cijfers  
voor milieubeheer  
Om de drie jaar voeren de externe auditoren van Vinçotte een certificatie-audit uit 
van de milieu- en energiemanagementsystemen van Brussels Airport Company. In de 
jaren ertussen wordt telkens een opvolgaudit gepland om ons voor te bereiden op de 
certificatieaudit. Eind februari 2019 vond een opvolgaudit plaats voor ISO 14001 (milieu) 
en ISO 50001 (energie). 

E-learningmodule maakt  
milieuzorg systeem bevattelijk  
Duurzame ontwikkeling maakt inherent deel uit van de bedrijfsstrategie van  
Brussels Airport Company. Een belangrijke pijler daarin is het ISO 14001 
milieuzorgsysteem waarvoor we bij de opvolgingsaudit in februari goed 
scoorden. 

Om alle medewerkers binnen het bedrijf op een uniforme manier vertrouwd 
te maken met de verschillende aspecten van ons milieuzorgsysteem werd door 
de departementen Learning & Development en Sustainable Development een 
e-learning ontwikkeld. 

In de e-learning is heel wat informatie over ons milieubeleid verwerkt, en ook 
getuigenissen van medewerkers. Verder zitten er dilemma’s in waarbij de persoon die 
de e-learning doorloopt, gevraagd wordt de beste aanpak in een aantal welbepaalde 
situaties te kiezen. 

Doelstellingen en prestaties ten opzichte van 2010

Afval 
resultaat in 2018: 

-15 % /
doel tegen 2021: 

-10 % /

Water 
resultaat in 2018: 

-23 % /
doel tegen 2021: 

-10 % /

Energie
resultaat in 2018: 

-18 % /m2

doel tegen 2030: 

-25 % /m2

CO2
resultaat in 2018: 

-33 %
doel tegen 2030: 

-40 %
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De duurzaamheidsstrategie van Brussels Airport Company bevat de volgende belangrijke 
elementen: innovatie, een open communicatie (intern en extern) en een intensieve samenwerking 
met verschillende organisaties.

eric mees - lead auditor discrete manufacturing & logistics vinçotte
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Ik heb zonet de e-learning ISO 14001 beëindigd en  
wil jullie feliciteren met deze fijne e-learning.  
Leuke filmpjes, aangename lay-out en foto’s, fijne interactiviteit.  
Top! Heel fris en actueel.

hilde wuytack  - legal manager brussels airport company

De E-learning is heel  
mooi opgemaakt.  
En tevens een pleidooi 
voor zorgsystemen.

may schrauwen 
process & quality manager 

brussels airport company



Maar hoe weten we nu hoeveel omwonenden ‘potentieel 
sterk gehinderd’ zijn? Dat doen we door geluidscontouren 
te berekenen. Dat zijn lijnen die punten met dezelfde 
gemiddelde geluidsbelasting verbinden. Daarvoor doen 
we beroep op het team van Dick Botteldooren, professor 
Akoestiek aan de Universiteit Gent.

Dankzij de geluidscontouren kunnen we bepalen hoeveel 
omwonenden geluidsoverlast ervaren. We maken hierbij een 
onderscheid tussen dag-, avond- en nachtcontouren.

Deze drie geluidscontouren worden vervolgens gecombineerd 
tot één contour (Lden). Hierbij geven we meer gewicht aan de 
avondperiode (+5 dB) en de nachtperiode (+10 dB).

Lden geluidscontouren

Voor omgevingsgeluid geldt de maateenheid Lden, uitgedrukt 
in decibel (dB). Voor het jaar 2018 groeide de oppervlakte 
binnen de Lden-geluidscontour van 55 dB met 6 % vergeleken 

Inzetten op  
stillere 

vliegtuigen
met 2017. Ten opzichte van het jaar 2000 betekent dit een 
vermindering van 47 % in oppervlakte.

De toename van deze Lden-geluidscontour kende verschillende 
oorzaken.

De belangrijkste hiervan heeft te maken met het relatief 
frequent voorkomen van wind uit oostelijke richting in 
het jaar 2018. Hierdoor diende voor ongeveer 20 % van de 
bewegingen afgeweken te worden van het door de Federale 
Overheid vastgelegde preferentieel baangebruikschema 
(PRS), daar waar dit in 2017 slechts voor 10 % het geval was. 
Hierdoor was er meer alternatief baangebruik.

Een andere oorzaak ligt bij de evolutie van het aantal 
bewegingen. Hoewel het totaal aantal bewegingen daalde 
met ongeveer 1 % in 2018 was er tijdens de avondperiode 
(19u-23u) en de nachtperiode (23u-07u) een lichte toename 
van het vliegverkeer. Omwille van de wegingsfactoren binnen 
de Lden parameter (zie hoger) wegen deze toenames tijdens 
avond en nacht zwaarder door dan de afname tijdens de dag. 

De vernieuwing van het geluidsmeetsysteem bestond uit  
twee grote blokken. Eerst werden alle 21 geluidsmeet-
posten in de omgeving van de luchthaven vervangen. Deze 
meetposten zorgen ervoor dat het geluid in de omgeving 
van de luchthaven voortdurend geregistreerd wordt. Voorts 
werd ook de software die instaat voor de verwerking, 
analyse en rapportering van de meetgegevens vernieuwd. 

Met het nieuwe systeem kunnen we de verplichtingen 
die ons zijn opgelegd in de omgevingsvergunning en 
de exploitatielicentie van de luchthaven onverminderd 
nakomen en ontvangen de bevoegde overheidsinstanties 
elke dag en per kwartaal geluidsrapporten.

Het nieuwe geluidsmeetsysteem heeft ook voordelen 
voor de omwonenden van onze luchthaven. Ze kunnen 
gedetailleerde informatie over geluid raadplegen op  
www.batc.be (zie p. 15). Bovendien kunnen ze het 
luchtverkeer quasi in real-time volgen en zelfs zien wat de 
afstand was van een specifiek vliegtuig tot hun woning. 

Brussels Airport Company monitort de geluidsbelasting rond 
de luchthaven door middel van zowel geluidsmetingen  
als jaarlijkse berekeningen van geluidscontouren uitgevoerd 
door een onafhankelijke expert (momenteel Universiteit 
Gent). Omdat we dit al meer dan twintig jaar doen, hebben 
we de evolutie van de geluidsimpact duidelijk in kaart 
kunnen brengen.

Nieuw geluidsmeetsysteem op onze luchthaven

Om de geluidsoverlast te kennen, hebben we 21 meetposten 
opgesteld langs de meest gebruikte vliegroutes. Vernuftige 
software koppelt de meetgegevens aan operationele 
vluchtdata.

Sinds 1 oktober 2018 hebben we op de luchthaven een 
volledig vernieuwd geluidsmeetsysteem in gebruik. Het 
nieuwe systeem werd aangeleverd door de firma Topsonic  
en vervangt het vorige verouderde systeem van Brüel&Kjaer.

Geen vliegtuig zonder geluid, helaas. Ondanks alle inspanningen om de overlast te 
beperken, stellen we vast dat het aantal potentieel sterk gehinderden in 2018 is 
toegenomen. Twee factoren spelen hierin een bepalende rol: de oostenwind en de toename 
van de avondvluchten. Eén zaak is echter zeker: Brussels Airport blijft inzetten op het 
aantrekken van steeds stillere vliegtuigen.

Meten is weten: geluidsoverlast in kaart

Geluidscontouren als maatstaf

Lden contour 55 dB

2018

2017

2000

De oppervlakte binnen de Lden-geluidscontour is  
een quasi halvering ten opzichte van het jaar 2000

-47 %
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Evolutie van het aantal potentieel sterk gehinderden binnen de Lden-geluidscontour van 55 dB
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Bron: Onafhankelijke studie onder leiding van Dick Botteldooren, professor Akoestiek aan de Universiteit Gent.
*  Berekening uitgevoerd met een andere versie van het INM rekenmodel.

Potentieel sterk gehinderden

Het aantal potentieel sterk gehinderden steeg van 13.575 in 2017 naar 14.948 in 2018. Wanneer 
we vergelijken met de voorbije 10 jaar, zien we dat het aantal potentieel sterk gehinderden in 
die periode ongeveer constant is gebleven, rond de 15.000 personen. In diezelfde periode is het 
aantal passagiers dat via Brussels Airport reist wel toegenomen met meer dan 50 % van  
17 miljoen in 2009 naar 25,7 miljoen in 2018.

Naar een stillere vloot
Hoewel het aantal bewegingen afneemt, groeit het aantal 
passagiers met 3,6 % vergeleken met 2017. Dat komt omdat 
grotere toestellen worden ingezet. Positief hierbij voor de 
geluidsbelasting rond de luchthaven is dat de modernisering 
van de vliegtuigvloot zich ook in 2018 voortzet. Het aandeel 
geluidsefficiënte toestellen (geluidscategorieën R5, R6, R7  
en R8) is dan ook verder toegenomen in het jaar 2018.

Luidruchtige vliegtuigen gaan eruit 

Vliegtuigen worden ingedeeld in acht geluidscategorieën. 
Tot categorie R1 behoren de luidruchtigste exemplaren, tot 
categorie R8 de meest geluidsefficiënte. We zien op Brussels 
Airport dat het aandeel geluidsefficiënte vliegtuigen steeds 
groter wordt.

We stellen dus tevreden vast dat de oudere vliegtuigen meer 
en meer plaatsmaken voor hun moderne broers op Brussels 
Airport en dat deze trend zich ook doorzet. 

2016
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2018

Verdeling per geluidscategorie
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Proefdraaien onder de loep
Een van de vormen van grondgeluid die hinder kan 
veroorzaken voor de omwonenden van de luchthaven is het 
geluid afkomstig van proefdraaien van vliegtuigmotoren. 
Proefdraaibeurten zijn nodig en/of verplicht na elke 
onderhoudsbeurt van de motoren. Dit om de veiligheid van 
het vliegverkeer en de passagiers te garanderen. 

Om de potentiële hinder van het proefdraaien voor de 
omwonenden op een objectieve manier in kaart te brengen, 
deden we beroep op het akoestisch studiebureau De Fonseca. 
Zij voerden van de tweede helft van september tot de eerste 
helft van november 2018 metingen uit op verschillende 
locaties rondom de luchthaven. 

Met deze studie levert De Fonseca een belangrijke bijdrage 
aan de kennisopbouw rond de geluidsbelasting van het 
proefdraaien van vliegtuigmotoren op de luchthaven. 

Zo voert United Airlines sinds eind mei 2019 zijn dagelijkse 
vlucht naar Newark uit met de moderne Boeing 787 
Dreamliner (B787-10) die de Boeing 777 (B772-ER) toestellen 
vervangt. 

En ook Etihad Airways verving sindsdien voor zijn dagelijkse 
vlucht naar Abu Dhabi de Airbus 330 (A332) door een Boeing 
787 Dreamliner (B789).

Totale make-over 
voor batc.be
Op 12 december 2018 lanceerden luchtverkeers-
leider skeyes en Brussels Airport Company een 
volledig nieuwe versie van batc.be. Met de nieuwe 
site willen beide bedrijven op een transparante 
manier alle informatie verstrekken die nodig is 
voor een beter begrip van hun activiteiten en de 
mogelijke impact op de omgeving.

De eerste versie van BATC of Brussels Airport 
Traffic Control kwam begin 2015 online. Met de 
lancering van batc 2.0 werd de site niet alleen 
gebruiksvriendelijker, de bezoeker krijgt er ook heel 
wat relevante info en nieuwe functies bij. Sindsdien 
is er een duidelijke toename in het gemiddeld aantal 
bezoekers.

De belangrijkste info is in een oogopslag beschikbaar 
op de homepage: de banen die op dat moment in 
gebruik zijn. Op de pagina rond baangebruik krijgt 
de bezoeker ook een voorspelling van de meest 
waarschijnlijke configuratie voor de komende 
uren. Wordt er afgeweken van het preferentieel 
baangebruik, dan wordt de reden er meteen bij 
vermeld. 

Radargegevens met vliegtuigtracks zijn al na een 
technische vertraging van slechts 15 minuten 
beschikbaar; bij de vorige versie was dat nog 60 
minuten.

Daarnaast wil batc.be ook een didactische rol 
opnemen. Zo wordt het complexe proces van de 
baankeuze en de rol van de weersomstandigheden 
daarin op een bevattelijke manier toegelicht. De 
website werd daartoe uitgebreid met een sectie 
over het weer waar bezoekers de observaties en 
voorspellingen voor de luchthaven in real-time 
kunnen volgen. 
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Broussevlees 
schadelijk voor mens en dier 

De voorbije jaren zien we op Brussels Airport een toename in 
de ingezamelde hoeveelheden afval afkomstig van dierlijke 
producten. Het gaat hier vooral over de invoer van verboden 
vlees- en vissoorten die op de luchthaven in beslag genomen 
worden. Vaak betreft het bushmeat uit centraal Afrika. 
De invoer van bushmeat kan een gevaar vormen voor de 
volksgezondheid. Maar ook de bescherming van bedreigde 
diersoorten is een goede reden om de import van verboden 
vleesproducten te ontmoedigen.

Om na te gaan waarom zoveel Afrikareizigers toch verboden 
vleeswaren meenemen naar België voerde Brussels Airport 
Company samen met de universiteit van Luik en het Koninklijk 
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen een onderzoek 
uit. Op basis van de resultaten daarvan werd in 2018 een 
sensibiliseringscampagne uitgewerkt die in de loop van 2019 
wordt gelanceerd. 

De bedoeling van de campagne is de mensen meer bewust te 
maken van de mogelijke impact op hun gezondheid en op de 
biodiversiteit. Om de boodschap beter ingang te doen vinden, 
wordt samengewerkt met David Katshiunga, een kunstenaar 
met Congolese roots, en andere bekende Afrikanen. 

Tegelijk wordt in samenwerking met Brussels Airlines, 
de douane, het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen en het Wereldnatuurfonds een 
actieplan opgemaakt.

Nieuwe containerparken 
airside 
Wie goed sorteert en weinig restafval produceert, betaalt 
minder. Op Brussels Airport is deze aanpak alvast een groot 
succes. We willen het systeem dat geldt voor de terminal, 
de shops, restaurants en kantoren dan ook uitbreiden naar 
airside. Want door schaalvergroting kan nog efficiënter 
worden ingezameld en afgevoerd.

In het kader van de voorstudie voor de bouw van twee 
nieuwe containerparken werd een bevraging gedaan bij de 
afhandelaars en werden de veiligheidsaspecten bekeken. 
Afhandelaars en schoonmaakbedrijven zullen in de toekomst 
het afval afkomstig van vliegtuigen vlotter kunnen sorteren 
en meer afvalstromen kunnen scheiden. 

De voorstudie peilt niet alleen naar de specifieke  
noden van onze airside partners, maar gaat ook kijken  
naar de beste voorbeelden op andere luchthavens.  
De studie zal nog voor eind 2019 klaar zijn. Als ook de 
luchtvaartmaatschappijen en de afhandelaars zich in het 
voorgestelde concept vinden, kan de bouw van start gaan.

Samen voor 
minder afval 

34 ton dierlijk afval  
werd ingezameld en vernietigd

Bescherm Afrika, begin bij jezelf.

Verschillende partners op Brussels Airport werken samen  
om de invoer van verboden vlees- en vissoorten te vermijden.

Afval voorkomen, sorteren en recycleren. 
Zo proberen we bij Brussels Airport de 
hoeveelheid restafval op onze luchthaven  
te reduceren. Beter sorteren  

een taak van iedereen!  
In het verleden werkte Brussels Airport Company nauw samen 
met FostPlus om de vuilnisbakken in de terminal en de pieren 
zo aan te passen dat sorteren kinderspel werd, ook voor pas-
sagiers die minder vertrouwd zijn met het concept ‘selectieve 
inzameling’. Dit zorgde voor een grote verbetering wat het 
correct inzamelen van PMD (Plastic flessen en flacons, Metalen 
verpakkingen en Drankkartons) betreft.

Nu willen we opnieuw gaan samenwerken om de afval-
inzameling op de hele luchthaven te verbeteren. De eerste 
vergaderingen met geïnteresseerde luchthavenbedrijven zijn 
intussen achter de rug.  Zo werd met de steun van de CEO’s 
van de deelnemende bedrijven (zie logo’s hieronder) een afval-
charter voor de luchthaven opgemaakt. Daarin zijn duidelijke 
doelstellingen opgenomen rond afvalvermindering, maximaal 
hergebruik en maximale recyclage. Vervolgens wordt bij iedere 
luchthavenpartner een audit uitgevoerd en een actieplan op 
maat uitgewerkt. Brussels Airport Company zorgt voor de 
coördinatie tussen de verschillende partners en de opvolging 
van de acties. FostPlus staat ons bij met advies en de nodige 
ondersteuning bij opleidingen.

We stellen vast dat de recyclagecijfers voor afval voor 
Brussels Airport Company de voorbije jaren nagenoeg 
constant gebleven zijn en we zien ook bij de hoeveelheid 
restafval per passagier amper een vermindering.  
Afval krijgt daarom een nog belangrijkere plaats in ons 
milieuprogramma dat de milieuacties voor 2019 vastlegt. 
Onze externe milieuauditor (Vinçotte) vraagt dan  
ook dat we hiervoor meer actie zouden ondernemen. 

Daarom hebben we de samenwerking met Fost Plus 
versterkt. Zij hebben de nodige expertise om ons te helpen 
om, samen met onze partners op de luchthaven, een grote 
stap vooruit te zetten. 
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Op Brussels Airport hebben zowat 100 huiszwaluwkoppeltjes 
hun vaste stek. Als de huiszwaluwen in de lente terugkomen uit 
Afrika vliegen ze rechtstreeks naar hun oude broedplaats. Maar 
vogels en vliegtuigen gaan niet goed samen. Het gebeurt al 
eens dat een huiszwaluw in een vliegtuigmotor wordt gezogen, 
met alle gevolgen van dien. Daarom werkt Brussels Airport 
Company samen met vogelwerkgroep De Kille Meutel en de 
gemeenten Zaventem en Steenokkerzeel om de huiszwaluwen 
die elk jaar op het luchthavendomein broeden, weg te lokken 
naar omliggende bedrijventerreinen. 

Weg met het oude nest

Huiszwaluwen bouwen hun nesten het liefst onder een 
overhangend dak. Voor de bouw van hun nest hebben ze 
modder nodig en die is op het luchthavendomein overvloedig 
voorhanden door de vele bouwwerven. Bovendien krioelt 
het in de uitgestrekte graspartijen van de insecten. En laat 
dat net het lievelingsmaaltje van de huiszwaluw zijn. Onze 
gevederde vrienden hebben het dan ook prima naar hun zin op 
de luchthaven. Ze overtuigen om elders te gaan broeden is dan 
ook een uitdaging.

Medewerkers van de dienst Bird and Wildlife Control van 
Brussels Airport Company hebben in maart de oude nesten 
verwijderd. Om te vermijden dat de huiszwaluwen op dezelfde 
plek nieuwe nesten gaan bouwen werden onder de dakranden 
pinnen geplaatst. 

Op naar een nieuwe stek

Om de huiszwaluwen een eind op weg te helpen, kocht 
Brussels Airport Company zestig kunstnesten. De vrijwilligers 
van vogelwerkgroep De Kille Meutel vonden enkele bedrijven 
en particulieren waar ze de kunstnesten kunnen installeren. 
De bedoeling is dat huiszwaluwen gaan nestelen in de 
kunstnesten, of een nieuw nest bouwen in de buurt ervan. 
Telkens wanneer de huiszwaluwen na de zomer terug naar 
het zuiden vliegen om daar te gaan overwinteren, worden 
de nesten zo’n 400 meter verplaatst. Eindbestemming voor 
Zaventem: het Woluweveld. Voor Steenokkerzeel worden de 
huiszwaluwen weggelokt richting Melsbroek.

Ruim baan voor 
biodiversiteit

Geluidsberm wordt 
ecologische berm
In het kader van zijn opleiding ‘Adviseur Biodiversiteit en 
Bedrijven’ stelde Brecht Laukens als stageopdracht voor 
Brussels Airport een plan op voor de ecologische inrichting en 
beheer van de geluidsberm in Steenokkerzeel. 

Het beheer van de geluidsberm beperkte zich tot het viermaal 
per jaar klepelen van de graslanden vóór en op de berm zelf. 
Bij de klepeltechniek blijven de plantenresten achter om 
ter plaatse te composteren wat leidt tot een vrij eenzijdige 
vegetatie. Om een grotere biodiversiteit te bewerkstelligen, 
moest het beheer van de geluidsberm helemaal worden 
omgegooid.

Bij de omvorming van het beheer ging Brecht uit van het 
welzijn van solitaire bijen en dagvlinders. Mits een correct 
beheer van de graslanden kan een grote verscheidenheid van 
nectar- en stuifmeelbronnen worden gecreëerd. Zo kan deze 
zone een hub vormen van waaruit een gezonde populatie 
bijzondere vlinders en bijen de omliggende gebieden kunnen 
koloniseren.

Ook voor huiszwaluwen geldt: safety first! 

A very green deal, indeed! 
In september 2018 ondertekende Head of Sustainable 
Development Christel Vandenhouten de “Green Deal 
Bedrijven en Biodiversiteit”, een vergroeningsproject op 
initiatief van toenmalig Vlaams Minister van Milieu Joke 
Schauvliege. Het gaat om een vrijwillige overeenkomst waarbij 
110 bedrijven in Vlaanderen zich engageren voor meer 
natuurvriendelijk bedrijfsgroen. Meer groen draagt bij tot 
een gezondere omgeving en bijgevolg tot het welzijn van alle 
werknemers en buurtbewoners.

Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van richtlijnen 
inzake groenbeheer op de luchthaven, waarbij rekening 
wordt gehouden met de veiligheidsbepalingen voor het 
luchtverkeer. De hele oefening moet leiden tot een realistisch 
stappenplan op maat van Brussels Airport.

Het luchthavendomein is 1.245 hectare 
groot waarvan 515 hectare onbebouwd 
is. Een groot deel daarvan bestaat uit 
waardevolle oude graslanden waar 
insecten, dagvlinders en paddenstoelen 
prima gedijen. Maar het kan nog beter. 
Daarom heeft Brussels Airport Company 
zich geëngageerd om de biodiversiteit 
op de luchthaven te vrijwaren en waar 
mogelijk nog te verhogen.
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christel vandenhouten - head of sustainable development

brussels airport company



Gerooide bomen 
compenseren 
Aan de oude toegangsdreef naar de cargozone van de 
luchthaven moesten drie oude en zieke kastanjebomen 
worden gerooid. Maar eerst werd het advies ingewonnen van 
een gecertificeerde bomenspecialist om zeker te zijn dat deze 
waardige oude bomen niet meer gered konden worden. De 
bomenspecialist gaf ook advies in het beheer en het snoeien 
van de resterende oude kastanjebomen.

De gerooide bomen werden in overleg met de gemeente 
Steenokkerzeel gecompenseerd met de aanplanting van vier 
wintereiken op een terrein dat aan het Floordambos grenst. 

Ook Zaventem kreeg nieuwe bomen. Eind maart liet Brussels 
Airport Company twintig wintereiken planten in de omgeving 
van de sporthal. Die kwamen er nadat in februari een 
tiental bomen in de Quinkenstraat moesten worden gekapt 
omdat ze wegens hun hoogte een gevaar vormden voor het 
luchtverkeer. Bovendien bleken sommige in slechte staat. 

Bijen steunen bijen  
Sinds een paar jaar houden we honingbijen op Brussels 
Airport. De bijen worden verzorgd door een aantal van 
onze eigen medewerkers die daarvoor een imkeropleiding 
hebben gevolgd. In 2018 verzamelden we 455 euro met de 
verkoop aan het personeel van de honing die we in onze eigen 
bijenkasten hebben geoogst. 

Omdat we ook vele wilde bijen op de luchthaven herbergen, 
wilden we de opbrengst schenken aan een project dat o.a. 
wilde bijen steunt. De centen gingen naar Natuurgebied 
Rosdel dat een specifiek biotoop biedt voor de Knautiabij. 

Zonder is gezonder  
In het Brussels Airport Handboek werd een bepaling 
opgenomen die het gebruik van herbiciden op het hele 
luchthavendomein verbiedt. 

Bij het opstellen van de ontwerpplannen voor de (her)aanleg 
van groenzones of verhardingen moet voortaan rekening 
worden gehouden met onkruidpreventie en een efficiëntere 
bestrijding met niet-chemische bestrijdingsmiddelen na de 
bouw of (her)aanleg ervan. 

Bij Brussels Airport Company beschikken we over een tijdelijke 
afwijking op het verbod op herbicidengebruik. Daardoor 
mogen we op heel specifieke plaatsen, die omwille van het 
vliegverkeer moeilijk toegankelijk zijn, nog gecontroleerd 
gebruik maken van herbiciden. 

Wil je zelf ook zonder?  
Alle tips vind je op www.zonderisgezonder.be

Natuurpunt telt  
vijf vleermuissoorten
Natuurpunt Studie houdt zich al enkele jaren bezig met  
de inventarisatie van de fauna en flora op de terreinen van 
de luchthaven. In de zomer van 2018 bestudeerden ze de 
aanwezigheid van verschillende soorten vleermuizen in  
de omgeving van de open gracht aan de Brabantse Golf  
en in de buurt van het wachtbekken van de cargozone  
van Brussels Airport. 

Van half juni tot half september 2018 werden automatische 
vleermuisdetectoren geplaatst op vier verschillende locaties: 
aan het wachtbekken, aan de rand van een bosje op het 
terrein van de Brabantse Golf, aan het zuideinde van de  
open gracht en één in de collector aan het zuideinde van  
de open gracht. 

De locaties werden zeer gericht gekozen om de 
zomeractiviteit van alle mogelijk voorkomende soorten 
maximaal te registreren. De detectoren werden geactiveerd 
van even voor zonsondergang tot kort na zonsopgang.

Conclusies

Er werden vijf soorten vleermuizen geteld: de Gewone en 
Ruige dwergvleermuis, de Rosse vleermuis, de Gewone 
grootoorvleermuis en de Watervleermuis. 

Natuurpunt gaf ons ook een aantal tips om het gebied 
aantrekkelijk te houden voor vleermuizen, bijvoorbeeld door 
aangepaste beplanting en vleermuisvriendelijke verlichting. 

Omwille van de helling en de hoogte zijn 
de werkcondities om de geluidsberm te 
onderhouden vrij moeilijk. Schapen zijn de 
ideale oplossing.

Als we van het viermaal per jaar klepelen overstappen naar  
twee keer per jaar maaien met afvoer van de resten en  
begrazing door schapen, zou de omvorming naar een  
mooi soortenrijk en hoogwaardig grasland binnen  
7 à 8 jaar een feit kunnen zijn.

Brussels Airport Company heeft dan ook beslist om verder 
te gaan met het voorstel van Brecht. In 2019 zetten we 
de eerste stappen in de omvorming van het onderhoud 
van de geluidsmuur. Het grasbeheer zal voortaan deels 
met schapen gebeuren door middel van stootbegrazing. 
Doordat de grassen kort afgegraasd worden, ontstaan 
gunstige omstandigheden voor de kieming en vestiging van 
veel plantensoorten. Bovendien zorgt de aanwezigheid van 
schapen voor een leuke visuele toets.

Bij het compenseren van gerooide bomen 
kiezen we voor de wintereik: een inheemse 
boomsoort die traag groeit.

Wachtbekken

Golfterrein

Open gracht
Collector

Sportcomplex Zaventem

Brecht Laukens en Stella het schaap

Aanplanting vier wintereiken in Steenokkerzeel
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2 Chroom fixeren 
Nieuwe pilootproef

Ter hoogte van Parking 4, op de plaats waar vroeger een 
onderhoudsloods van Sabena Technics stond, werd een 
verontreiniging met het giftige zeswaardig chroom (Cr VI) 
vastgesteld. Chroom werd gebruikt voor het galvaniseren van 
vliegtuigonderdelen. 

Chroom VI verspreidt zich met het grondwater. Om de 
verdere verspreiding ervan tegen te gaan, werden testen 
uitgevoerd met een raster van filters waarin het product 
dithioniet werd toegevoegd. Door het dithioniet ontstaat een 
chemische reactie waardoor het chroom gefixeerd wordt. 
De saneringstechniek werd twee keer uitgevoerd, maar het 
product bleek zich niet goed te verspreiden in de bodem: het 
bleef steken in de buurt van de filters. 

In 2018 werd een nieuwe pilootproef gestart met een 
andere dosering van het product waardoor het zich beter in 
de bodem zou moeten verspreiden. De proef liep over een 
periode van zes maanden. De resultaten zijn negatief, er 
wordt gezocht naar een andere techniek voor de sanering.

1 Materiaalzone Apron 9 
Verder onderzoek nodig

Bij de voorbereidende werken voor de aanleg van 
de equipment area van apron 9, de zone waar het 
grondafhandelingsmateriaal wordt gestald, werd een 
historische bodemverontreiniging ontdekt: een oud 
kalkstort in zandwinningsputten. De verontreiniging werd 
volledig uitgegraven in 2018, waarna de materiaalzone werd 
aangelegd. De verontreinigde grond werd afgevoerd naar 
een grondreinigingscentrum. Het afval dat niet gerecycleerd 
kon worden omwille van de aanwezigheid van zware metalen 
werd gestort.

Ten zuiden van de materiaalzone loopt de verontreiniging 
echter nog verder door. In 2018 werden proeven uitgevoerd 
om de omvang en aard van de verontreiniging in kaart te 
brengen. Het beschrijvend bodemonderzoek voor deze 
verontreiniging werd in juni 2019 afgerond. 

Brussels Airport Company gaat steeds op zoek naar de beste manier om  
bodemvervuiling zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Tegelijk doen we  
al het mogelijke om nieuwe bodemverontreiniging te voorkomen.

Komaf maken met 
historische vervuiling

4.400 ton  
verontreinigd gipsafval werd afgevoerd en verwerkt  

3 Chemisch reinigen?   
Niet zo gek als het klinkt!  

In de gebouwen 212-216 bevinden zich de testbanken 
waarop vliegtuigmotoren na een onderhoud worden getest. 
Op het terrein rond deze gebouwen werd een historische 
verontreiniging met o.a. minerale olie, aromaten en vluchtige 
organische stoffen vastgesteld. In 2016 werd de kern van de 
verontreiniging al uitgegraven, waarna pilootproeven werden 
opgestart voor de verdere sanering van het grondwater. 

Om na te gaan welke techniek het beste resultaat zou leveren, 
werd zowel getest met chemische reiniging als biologische 
reiniging. In 2018 werden de pilootproeven afgerond.

De chemische reiniging bleek het meest effectief en het snelst.

In 2019 wordt een nieuw bodemsaneringsproject opgemaakt 
waarin de chemische saneringstechniek in detail wordt 
bestudeerd. Zodra we de goedkeuring krijgen van OVAM, 
het agentschap dat verantwoordelijk is voor afvalbeleid en 
bodemsanering in Vlaanderen, kunnen we starten met het 
laatste deel van de sanering. 

2

1
3

zuurstoftank

pomp

grondwaterniveau

oxidant

monitoring putten

afgebroken  
veront- 
reiniging

niet-afgebroken  
verontreiniging

injectieput

Hoe werkt chemische oxidatie?
•  Een oxidant, bestaande uit ozon en peroxide, wordt 

tot diep in de verontreinigde zone geblazen.

•  De oxidant verspreidt zich en breekt de lange 
koolstofketens af tot onschadelijke producten  
die reeds van nature in de bodem voorkomen. 
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Tijdens de jaarlijkse Brussels 
Airport Aviation Awards 
reikten we ook een prijs voor 
milieuverdienste uit. 

Dit jaar ging de Environment 
Award naar Thai Airways 
International.

Blijven gaan voor 
minder uitstoot

Sinds 2010 zijn de CO2-emissies voor scope 1 met ongeveer 
een derde gedaald. Het betreft hier hoofdzakelijk emissies 
door het verbranden van fossiele brandstoffen voor 
de verwarming van gebouwen. Op de tabel hieronder 
is duidelijk te zien hoe de CO2-uitstoot mooi het aantal 
graaddagen volgt. Graaddagen zijn een rekeneenheid 
waarmee de hoeveelheid energie uitgedrukt wordt die nodig 
is om een gebouw te verwarmen. Hoe strenger de winter, 
hoe hoger het aantal graaddagen en dus hoe meer brandstof 
nodig is voor verwarming. 

Door de temperatuur in ons warmtenet de voorbije jaren 
geleidelijk te verlagen (van 140 naar 110°C) zijn we erin 
geslaagd een algemeen dalende trend te realiseren. 

Ondanks de aankoppeling van de nieuwe kantoorgebouwen 
PassPort en Gateway op ons warmtenetwerk, blijft onze 
CO2-uitstoot nagenoeg stabiel. Deze gebouwen zijn dan ook 
bijzonder energie-efficiënt. 

Ook in 2019 gaan we onverminderd door met het reduceren van de CO2-uitstoot op  
Brussels Airport. Waar het gaat om emissies die we zelf in de hand hebben, investeren  
we in CO2-vriendelijke oplossingen. Waar we de hulp van onze partners nodig hebben, 
zetten we gemeenschappelijke projecten op. 

Emissies met een derde gedaald

Environment Award gaat naar Thai Airways

Collaborative Environmental Management (CEM)  
Duurzaamheid tot de 5e macht 

Werkgroep CEM

Behaalde reductie in 2018  

-33 % 

Doel 2030   

-40 % 

In het duurzaamheidsbeleid van Brussels Airport zijn het 
verminderen van de CO2-uitstoot, het beperken van de 
geluidsoverlast en het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit 
drie essentiële aandachtspunten. Hoewel de verschillende 
bedrijven op de luchthaven hierin individuele acties 
ondernemen, is een meer globale aanpak aangewezen. 

Brussels Airlines, TUI fly, DHL Express, skeyes en Brussels 
Airport Company werken al langer samen in deze domeinen 
maar willen dat voortaan nog intensiever gaan doen. 
Daartoe ondertekenden ze op 18 september 2018 een CEM-
overeenkomst die moet toelaten om sneller en meer resultaten 
te boeken op het vlak van duurzaamheid. 

CEM: samen bereik je meer

CEM staat voor Collaborative Environmental Management. 
Het concept werd uitgewerkt door Eurocontrol en heeft tot 
doel de samenwerking tussen de belangrijkste stakeholders 
op de Europese luchthavens te ondersteunen en te faciliteren. 
Samen met Airport Council International (ACI) werd het concept 
vertaald in concrete richtlijnen om te komen tot de meest 
doeltreffende milieuoplossingen voor een hele luchthaven.

Door hun inspanningen voor het milieu op elkaar af te 
stemmen, willen de vijf partners op Brussels Airport via 
gemeenschappelijke projecten CO2-emissies en lawaaihinder 
terugdringen en de luchtkwaliteit op en rond de luchthaven 
verbeteren. Specialisten van de verschillende bedrijven en 
organisaties zullen daarom regelmatig vergaderen om samen 
onderzoek en milieuvriendelijke initiatieven op te starten.

Een greep uit de initiatieven

• Groene landingen monitoren: we volgen het aantal groene 
landingen per luchtvaartmaatschappij nauwkeurig op. Bij 
deze CDO-landingen (Continuous Descent Operations) zet 
het vliegtuig een constante daling in waardoor het minder 
lawaai en uitstoot veroorzaakt. Daalt het aantal CDO-
landingen, dan moet de luchtvaartmaatschappij uitleggen 
hoe dat komt en maatregelen nemen om het CDO-aandeel te 
verhogen.

• Verbod op reverse thrust beter bewaken: het omkeren 
van de stuwkracht van de motoren is verboden op Brussels 
Airport tenzij niet anders mogelijk omwille van de veiligheid. 
Ook hier worden de overtreders op de vingers getikt.

• Milieuvriendelijk taxiën aanmoedigen: we onderzoeken 
of we taxiën of 1 motor voor alle vliegtuigen kunnen 
verplichten, zeker na landing. Ook wordt de mogelijkheid van 
elektrisch taxiën onderzocht: hierbij gebruiken vliegtuigen 
een elektrische motor in het neuswiel.

Om de milieu-impact van onze luchthaven activiteiten te blijven beperken, 
hebben we de expertise, de samenwerking en het engagement van onze 
partners nodig.

 CO2
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Wij voeren vijf wekelijkse vluchten tussen Brussel en Bangkok uit met 
de moderne A350-900. Dit vliegtuig biedt extra passagierscomfort en 
zet de beste prestatie per passagier neer voor geluid en emissies.

thai airways international

arnaud feist - ceo brussels airport company

Evolutie CO2-uitstoot stationaire bronnen  
(verbranding gas, stookolie, diesel)
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CO2-neutraal feesten?  
Het kan!

Bij Brussels Airport Company mogen we het nieuwe jaar 
graag inzetten met een spetterend personeelsfeest. Dat 
was op 18 januari niet anders. Wel nieuw was dat we dit jaar 
gingen voor een CO2-neutraal feest.

D-side, dat het feest voor ons organiseerde, verraste ons met 
dit mooie initiatief en berekende dat als we uitgingen van 
zowat 15 ton CO2, we de reële uitstoot ten gevolge van het 
transport van het materiaal van de organisator, het verbruik 
van audiovisuele middelen en een aantal andere parameters 
ruimschoots zouden compenseren. 

In het kader van onze Strategische Visie 2040 willen we bij 
Brussels Airport Company een realistisch beeld krijgen van 
de uitstoot van ultrafijn stof (UFS) bij het opstijgen en landen 
van vliegtuigen. De Vlaamse Instelling voor Technologisch 
Onderzoek VITO zoekt het voor ons uit.

Ultrafijn stof zijn de deeltjes in de lucht die kleiner zijn dan 
0,1 micrometer. Dat betekent dat de deeltjes 10.000 keer 
kleiner zijn dan een millimeter en dus niet zichtbaar zijn met 

het blote oog. UFS is veel kleiner dan het fijn stof waar we 
het bij uitstoot meestal over hebben. Een internationale norm 
voor de toegelaten uitstoot van UFS werd nog niet vastgelegd. 

Eind 2015 voerde VITO reeds een eerste studie uit in opdracht 
van de Vlaamse Milieumaatschappij in de omgeving van de 
luchthaven om de verspreiding van UFS in kaart te brengen.

In 2018 werden op onze vraag gedurende twee perioden 
permanent metingen uitgevoerd op acht verschillende 
meetpunten op en rond de luchthaven. Via deze metingen 
willen de onderzoekers van VITO beter inzicht krijgen in de 
manier waarop UFS zich in de ruimte en afhankelijk van de 
tijd en de weersomstandigheden verspreidt. Daarom werden 
de metingen zowel in de zomer (juni-september 2018) als 
in de winter (november 2018-januari 2019) uitgevoerd. 
Het vliegverkeer en de weersomstandigheden zijn in beide 
periodes immers totaal verschillend. 

De resultaten van deze metingen zullen in 2019 gelinkt worden 
met de vliegbewegingen die skeyes bijhoudt. Op die manier 
kunnen uitstoot en andere parameters – zoals vliegtuigtypes – 
aan elkaar gelinkt worden.

Vliegtuigen en ultrafijn stof: we onderzoeken het

Ter compensatie kozen we op eigen initiatief voor het project ‘Green Sahel’ dat tot 
doel heeft de verwoestijning in Burkina Faso tegen te gaan via de aanplanting van een 
‘groene muur’ die deel zal uitmaken van het project ‘The Great Green Wall’ in Afrika.

*

Medegefinancierd door de 
financieringsfaciliteit voor  
Europese verbindingen

Duurzaamheid is al langer een focus van Brussels Airport.  
We leveren dan ook continu inspanningen om onze 
impact op de omgeving te evalueren en waar mogelijk 
te verbeteren. Vandaar dat alle passagiersbussen tussen 
de terminal en de vliegtuigen nu vervangen worden door 
moderne, elektrische bussen.

Sinds maart 2019 is de bus die u op Brussels Airport van en 
naar uw vliegtuig brengt, volledig elektrisch. De voordelen? 
Ze rijden quasi geruisloos, stoten geen CO2 uit en ze worden 
opgeladen met 100 % groene stroom. De bedoeling is om 
het comfort dat de passagier in de terminal geniet, door te 
trekken in de bussen. 

Nieuwe e-bussen voor passagiersvervoer 

150 km autonomie

Stil comfort dankzij 
de geruisloze motor

Nieuwe vloot e-bussen 
sinds maart 2019

 100 % groene elektrische stroom

Geen CO2 uitstoot CO2

Ook ‘BART’ gaat elektrisch
Het Brussels Airport Rescue Team dat instaat voor de 
medische permanentie op Brussels Airport heeft een nieuw 
interventievoertuig, een 100 % elektrische BMW i3. Deze 
light versie van de gekende MUG is het eerste elektrische 
interventievoertuig binnen de medische discipline.

400 ton CO2  
bespaard per jaar
wat bijna 7x de aarde rond  

is met een gemiddelde  
‘oude’ dieselbus 

* In deze publicatie wordt alleen de mening van de auteur weergegeven. De Europese Unie is niet aansprakelijk voor het 
gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie.

Infrastructure for clean transport
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laurent demeuter - d-side

Het is Brussels Airport zelf die initiatief heeft 
genomen om de UFS-concentratie in de 
omgeving van de luchthaven beter in kaart te 
brengen.

jan peeters 
onderzoeker vito
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In de winter moeten vliegtuigen geregeld ontdaan worden 
van een laagje ijs. Dit proces wordt in het jargon de-icing 
genoemd. De producten die daarvoor gebruikt worden zijn 
perfect biologisch afbreekbaar maar onttrekken hiervoor 
wel zuurstof aan het oppervlaktewater wanneer ze in de 
beken terechtkomen. Als er te weinig zuurstof aanwezig is 
in het water is dat nadelig voor de waterorganismen. Het 
afvalwater van de de-icing activiteiten mag dan ook niet 
ongezuiverd geloosd worden. 

Incidenten voorkomen

Voor de-icing activiteiten op de vliegtuigstands wordt het 
afvalwater meteen opgevangen in rioleringen en afgevoerd 
naar het waterzuiveringsstation van de luchthaven. 

Er worden echter ook vliegtuigen ontijzeld op de 
standplaatsen voor cargovliegtuigen en op een centraal 
platform. Op dit platform wordt het ontijzelingswater 
opgevangen in ondergrondse tanks en afgevoerd met 
pompwagens. Deze werkwijze is operationeel omslachtig  
en biedt geen 100 % zekerheid dat alle ontijzelingswater ook 
effectief wordt opgevangen en via de regenwaterafvoer  
niet terechtkomt in omliggende beekjes in Steenokkerzeel.  
Bij overvloedige regen kan het uitzonderlijk voorkomen  
dat de pompcapaciteit en het buffervolume niet voldoen  
om alle afvalwater op te vangen. Dit probleem deed zich  
in februari 2019 eenmalig voor.

Uit een studie bleek dat het bestaande centrale platform 
de beste locatie is voor het gecentraliseerd ontijzelen 
van passagiersvliegtuigen. Om redenen van efficiëntie 
gebeurt het ontijzelen van vrachtvliegtuigen best nog aan 
de vliegtuigstands op cargo zelf. Hiermee voorkomen we 
dat deze toestellen voor ze kunnen opstijgen een grote 
omweg moeten maken om ontijzeld te worden. Waarmee 
we meteen ook extra grondgeluid en koolstofuitstoot 
vermijden.

Te nat, te droog

Ondergrondse persleidingen brengen soelaas

Er werd beslist de collectoren van beide locaties (centraal 
platform en de stands voor cargovliegtuigen) door middel 
van ondergrondse persleidingen te verbinden met het 
waterzuiveringsstation. Op basis van een online analyse van de 
verontreiniging wordt beslist of het water wordt afgevoerd via 
de regenwaterafvoer dan wel naar het waterzuiveringsstation 
gestuurd wordt.

De werken worden in de loop van 2019 uitgevoerd om klaar 
te zijn tegen het volgende winterseizoen. Het gaat om een 
investering van ruim 5,5 miljoen euro.

Meer passagiers, meer sanitair afvalwater

Het waterzuiveringsstation krijgt een nieuw, groter 
bufferbekken voor het ontijzelingswater. De bestaande 
buffertank voor ontijzelingswater krijgt een nieuwe 
bestemming als buffer voor sanitair afvalwater. Geen 
overbodige luxe als je weet dat we in 2018 ruim 409 miljoen 
liter sanitair afvalwater hebben verwerkt. Telden we in 2018 
nog 25,7 miljoen passagiers, dan zullen dat er tegen 2040 naar 
verwachting 40 miljoen zijn.

Daarom wordt ook een bijkomende leiding getrokken om de 
toenemende hoeveelheden sanitair afvalwater vanuit het 
luchthavengebouw en de aankomende vliegtuigen tot in de 
waterzuivering te krijgen.

Om het onderhoud van het rioleringsnetwerk van 
de luchthaven optimaal te kunnen plannen, zijn onze 
technische diensten al in 2017 gestart met de opbouw van 
een hydraulisch rioleringsmodel. In dit model wordt alle 
beschikbare informatie met betrekking tot de staat en de 
capaciteit van de rioleringen bij elkaar gebracht. 

Stel dat we de verharde oppervlakte op de luchthaven 
wensen uit te breiden of nieuwe gebouwen willen gaan 
optrekken, dan gaan we eerst na of de capaciteit van 
onze rioleringen en de beschikbare capaciteit in onze 
waterbuffers nog wel zal voldoen. We moeten immers 
vermijden dat overstromingsproblemen ontstaan op de 
luchthaven. Ook hier bewijst het hydraulisch model zijn nut: 
het laat toe allerhande simulaties uit te voeren. 

Zo kunnen we nagaan wat het effect zou zijn van de aanleg 
van groendaken of infiltratiezones. Groendaken houden 
het regenwater vast zodat het uiteindelijk via verdamping 
in de waterkringloop komt. Infiltratiezones zorgen ervoor 
dat het regenwater in de grond kan sijpelen om daar de 
waterreserves aan te vullen. 

2018 was voor velen een wake-up call: de gevolgen van de klimaatverandering lieten 
zich duidelijk voelen. In de maand mei zorgde zware regenval voor overstromingen op 
verschillende plaatsen rond het luchthaventerrein. En in de zomer werden we dan weer 
geconfronteerd met uitzonderlijke droogte. 

Wateroverlast voorkomen Goed nabuurschap in 
tijden van droogte

Ontijzelen zonder zorgen

Waterzuiveringsstation 
klaar voor de toekomst

Tijdens de warme, droge zomer van 2018 gold een tijdlang een 
verbod op het gebruik van drinkwater voor het sproeien en 
begieten van gazons en groenperken. Daarom stelde Brussels 
Airport Company het regenwater van het bufferbekken van 
de cargozone ter beschikking van de omliggende gemeenten. 
Een aanbod dat gretig werd aangenomen. Zo kwamen de 
gemeentediensten van Steenokkerzeel water oppompen voor 
het groenbeheer en kon de voetbalploeg van Melsbroek haar 
nieuw aangelegde terreinen beregenen. 

De Brabantse Golf gebruikt al sinds 2014 water uit het 
bufferbekken waardoor minder grondwater moet worden 
opgepompt.

Ook Brussels Airport Company houdt rekening met het veranderende klimaat  
en heeft aandacht voor toekomstgerichte acties. 

Philippe Mallaerts, Greenkeeper Brabantse Golf en Jonas De Smedt, Technical Environmental Officer Brussels Airport Company 
waken over het groen van de Brabantse Golf.

 Er werd zo’n 
150.000 liter opgepompt

Buffertank waterzuiveringsstation
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Warmtekrachtkoppelingsinstallaties gebruiken dezelfde 
brandstof (in ons geval aardgas) om tegelijkertijd warmte 
en elektriciteit te produceren. Terwijl bij een traditionele 
stookinstallatie veel energie verloren gaat, wordt bij 
warmtekrachtkoppeling de warmte die vrijkomt bij de 
verbranding grotendeels gerecupereerd. Zo’n installatie  
is dus veel energie-efficiënter. 

Daarom beslisten we om een van de zes stookinstallaties 
in het centrale stookgebouw 16 te vervangen door twee 
warmtekrachtkoppelingsinstallaties. Beide WKK’s zijn 
inmiddels ter plaatse en worden momenteel ingekoppeld 
aan ons warmte- en elektriciteitsnet. Ze worden nog voor  
de winter van 2019 in dienst genomen. 

Beter inspelen op warmtevraag

Waarom we kozen voor twee kleinere installaties, in plaats 
van een grote? Omdat we zo flexibeler kunnen inspelen 
op de warmtevraag. De twee WKK-installaties zijn in 
cascade geschakeld. In de winter draaien ze allebei; in het 
tussenseizoen, wanneer de warmtevraag kleiner is, kunnen 
we er eentje afschakelen en in de zomermaanden, wanneer 
er geen warmtevraag is, schakelen we ze allebei uit. 

De integratie van de WKK-installaties zal onze primaire 
energieconsumptie met maar liefst 8 % doen dalen, goed 
voor de helft van de vooropgestelde reductie tegen 2030. 

Inzetten op 
energie-efficiëntie

Brussels Airport Company heeft zichzelf  
tot doel gesteld om de primaire energie-
consumptie tegen 2030 met een kwart 
te verminderen ten opzichte van 2010. 
Een deel van de oplossing om dit doel te 
bereiken is warmtekrachtkoppeling (WKK). 
Maar ook intelligente verlichtingssystemen 
vinden ingang op Brussels Airport. 

Warmtekrachtkoppeling: verlies omzetten in winst

-18,3 %   
primair energieverbruik/m²  

in 2018 (t.o.v. 2010)

De twee WKK-installaties zullen samen 8.760 MWh stroom 
per jaar produceren. Hiermee dekken we ongeveer 11 % 
van onze jaarlijkse behoefte aan elektriciteit. Bovendien 
kan de geproduceerde stroom in ons eigen gesloten 
distributienetwerk worden geïnjecteerd. 

Detoxen met de-NOx

Bij de gunning van de opdracht werd ook beslist om elk van 
de WKK-installaties te voorzien van een de-NOx systeem 
op basis van ureum. Ureum is een stikstofhoudende 
organische verbinding die de stikstofoxiden die vrijkomen 
bij de verbranding van het aardgas omzet in stikstof en 
water. Hierdoor zal er nagenoeg geen uitstoot meer zijn 
van stikstofoxiden (NOx). Ureum zit bv. ook in het gekende 
AdBlue, een brandstofadditief voor dieselmotoren in 
personenwagens. 

Met de de-NOx systemen, voldoen we meteen ook aan de 
nieuwe Europese wetgeving inzake de beperking van de 
emissies door middelgrote stookinstallaties. De Europese 
richtlijn 2015/2193 legt strengere limieten op voor 
stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), stof en fijn stof.

Slim verlichten,  
energie besparen
Zeven jaar geleden al begon Brussels Airport met de eerste 
led-straatverlichting ter hoogte van het luchtverkeers-
leidingscentrum CANAC. De voordelen van ledverlichting  
zijn inmiddels gekend: ledlampen verbruiken aanzienlijk 
minder stroom, gaan gemiddeld drie keer langer mee en 
vragen minder onderhoud dan traditionele verlichting.  
Een besparing op meerdere fronten dus. 

Daarbij komt dat ledverlichting een betere kleurweergave-
index heeft. Daardoor zijn kleuren beter te onderscheiden 
wat dan weer bijdraagt tot de veiligheid.  Voeg daar nog  
bij dat led algemeen als aangenamer ervaren wordt,  
en de keuze is snel gemaakt. 

De bedoeling is dan ook om alle bestaande traditionele 
buitenverlichting op de luchthaven door ledverlichting te 
vervangen. Voor nieuw geplaatste verlichting gaan  
we sowieso voor led.

De voorbije jaren zijn al grote delen van de toegangs- en 
dienstwegen en de parkings op het luchthavendomein van 
ledverlichting voorzien. In 2018 waren de vliegtuigstands aan 
Pier B en de tunnel onder baan 25R aan de beurt.

Maar op Brussels Airport willen we niet zomaar met led  
gaan verlichten, we willen vooral slim verlichten.

Alle ledverlichtingspunten op de luchthaven werden 
daarvoor gekoppeld aan het beheerplatform voor 
straatverlichting Citytouch dat door Philips werd ontwikkeld. 
Het platform laat toe om de verlichtingssystemen van de 
luchthaven van op afstand te beheren. Controleritten op  
het luchthavendomein zijn overbodig: het systeem geeft  
zelf aan waar een lamp stuk is of een technisch mankement 
zich voordoet.

Bovendien kan je via het platform het lichtniveau van 
individuele lichtpunten instellen afhankelijk van het uur van 
de dag, de verkeersdrukte of de functie van een bepaalde 
weg. Waar fietsers en voetgangers het autoverkeer kruisen, 
is meer licht nodig dan op een weg waar uitsluitend auto’s 
mogen komen. En in de kalmste uren van de nacht kan het 
lichtniveau op de parking gerust met 50 % worden gedimd. 

Levert overschakelen op ledverlichting een energiebesparing 
op van zowat 55 %, dan kan dat met slimme sturing zelfs 
oplopen tot 73 %. Reken uit wat dat oplevert aan milieuwinst! 

Heet water  
of stoom

Hete uitlaatgassen

Elektriciteit

Verwarming

Warmte-
recuperatie-

eenheid

Gebouw of
installatie

Stroomnet

Gas-
turbine Generator

Water

Brandstof
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Beter zien met minder energie.

daniël letoret 
deputy manager low voltage brussels airport company



Slimme 
mobiliteitsoplossingen

In 2018 kwam 30 % van alle passagiers en werknemers met 
het openbaar vervoer, de fiets of te voet naar de luchthaven. 
Het is onze ambitie dat aantal op te trekken naar maar liefst 
50 % tegen 2040. Dat willen we onder meer bereiken door 
meer en vlottere verbindingen en innovatieve, intelligente 
oplossingen.

Innoveren met de zelfrijdende shuttle 
Een van de projecten die ons moeten helpen om onze 
doelstelling te bereiken is het introduceren van zelfrijdende 
elektrische shuttles op Brussels Airport, in samenwerking met 
De Lijn. Het project leek bij de start in 2015 nog een verre 
droom, maar zit nu in de Proof of Concept-fase. In deze fase 
willen we nagaan of dit innovatieve concept de verwachtingen 
inlost en daadwerkelijk tegemoetkomt aan de noden van onze 
passagiers en werknemers. 

In mei 2019 vond een eerste reeks testritten plaats langsheen 
de terminal om de technologie te testen in een echte 
omgeving. Voorlopig wel nog zonder passagiers aan boord.

De zelfrijdende elektrische shuttlebusjes, die worden 
gebouwd door de Nederlandse constructeur 2getthere, zullen 
op Brussels Airport op een vast traject in gemengd verkeer 
rondrijden. Daarvoor zullen ze gebruikmaken van magneten 

in de weg en sensoren. De magneten zorgen ervoor dat 
de shuttle de weg herkent, terwijl de sensoren helpen om 
objecten in de omgeving van de shuttle te detecteren.

In de loop van 2020 worden aanvullende testen uitgevoerd 
in gemengd verkeer in de cargozone, nog steeds zonder 
passagiers maar wel met een steward aan boord. Zo wordt 
nagegaan of het busje naar behoren functioneert in alle 
weersomstandigheden en verkeerssituaties. 

Is de Proof of Concept-fase een succes, dan zouden de 
zelfrijdende shuttlebusjes vanaf 2021 autonoom moeten 
pendelen tussen de terminal, de cargozone en de 
parkeerterreinen. Goed nieuws voor de vele werknemers in 
de cargozone die met de trein naar Brussels Airport komen. 
Wordt vervolgd.

Trambus biedt 
aantrekkelijk  
alternatief voor auto
Ook de komst van de Ringtrambus in september 2019 zal 
ons helpen onze ambitie waar te maken. Brussels Airport 
is een intermodaal verkeersknooppunt waar verschillende 
vervoersmodi op elkaar aansluiten. De luchthaven 
verwelkomt dan ook dagelijks heel wat pendelaars en 
buurtbewoners, voor wie de luchthaven een belangrijke 
overstapplaats is in hun woon-werktraject. 

Het traject van de Ringtrambus loopt van het UZ Brussel in 
Jette tot Brussels Airport en volgt grotendeels de Brusselse 
Ring, wat meteen zijn naam verklaart.

Aangepaste infrastructuur op het luchthaventerrein 

De trambus biedt het comfort van een tram en de 
wendbaarheid van een bus. Hij is maar liefst 24 meter lang 
en biedt plaats voor 137 reizigers.  Zijn komst vergde wel wat 
infrastructuuraanpassingen. Zo moest de weginfrastructuur 
op Brussels Airport vernieuwd worden en werd een 
splinternieuw perron aangebouwd in het busstation aan de 
terminal. Ook de haltes tussen de luchthaventerminal en de 
cargozone werden aangepast om de trambus vlot te kunnen 
ontvangen. 

Duurzaam alternatief voor de auto

De Ringtrambus passeert op zijn traject heel wat belangrijke 
verkeersknooppunten. Dit maakt de trambus tot een goed 
alternatief voor de auto, dat mee kan bijdragen tot een 
oplossing voor de structurele files ten noorden van Brussel. 
De trambussen zijn ook hybride: ze hebben zowel een 
elektro- als een dieselmotor waardoor ze minder verbruiken 
en minder C02 uitstoten dan een gemiddelde dieselbus.

Een van onze strategische prioriteiten in de 
duurzame ontwikkeling van de luchthaven is 
het onderzoeken en ontwikkelen van slimme 
mobiliteitsoplossingen om onze positie als 
intermodale hub verder te versterken.

25 % zuiniger 
dan een dieselbus
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Het Ringtrambusproject is het resultaat  
van een succesvolle samenwerking tussen 
De Lijn, de Vlaamse overheid en Brussels 
Airport en biedt een gedeeltelijke oplossing 
voor de mobiliteitsproblemen in de Brusselse 
Noordrand.

björn hassert  
head of strategic planning brussels airport company

Onze naam mag dan wel Brussels Airport 
zijn, we zijn eigenlijk meer een intermodale 
hub dan een luchthaven. Naast de 70.000 
vliegtuigpassagiers die we elke dag mogen 
verwelkomen, ontvangen we ook duizenden 
pendelaars die gebruik maken van het brede 
aanbod aan openbaar vervoer op de luchthaven.

arnaud feist 
ceo brussels airport company



Trein steeds populairder
Brussels Airport heeft zijn eigen treinstation. Opvallend 
in de reizigerstellingen die spoorwegmaatschappij NMBS 
publiceerde is de gestage opgang van het station onder de 
terminal. 

In 2009 werden daar zowat 5.400 reizigers per dag geteld, in 
2017 waren het er ruim 8.100 en in 2018 9.403. Daarmee klimt 
het station Brussels Airport-Zaventem naar de vijftiende plek 
in de lijst van drukste stations van België, vier plaatsen hoger 
dan in 2017.

De trend is duidelijk: de trein zit stevig in de lift. Deze trend 
wordt bevestigd door onze eigen passagiersbevraging in 
maart 2019. 

Vlot bereikbaar per fiets 
Als je weet dat de gemiddelde woon-werkafstand 19 km 
is, dan is de fiets een volwaardig alternatief voor de auto. 
Om medewerkers – en passagiers – warm te maken om 
met de fiets naar de luchthaven te komen, is een goede 
fietsinfrastructuur essentieel. Brussels Airport Company 
investeert dan ook in nieuwe fietspaden en nieuwe 
fietsenstallingen. De eigen medewerkers kregen bovendien 
de kans om uitgebreid kennis te maken met de elektrische 
fiets. Wie een mobiliteitsbudget heeft, kan kiezen voor een 
fietsvergoeding.

Aansluiting op fietssnelweg Brussel-Leuven

In 2019 wordt op het grondgebied van de luchthaven 
een nieuw fietspad aangelegd dat zal aansluiten op de 
fietssnelweg F3 Brussel-Leuven. De aansluiting zou nog voor 
het einde van 2019 kunnen gerealiseerd worden wanneer de 
gemeente Zaventem definitief beslist over het  tracé. 

Nieuwe fietsenstalling voor personeel

Voor medewerkers van Brussels Airport Company werd een 
nieuwe beveiligde fietsenstalling in de oude terminal voorzien. 

In de fietsenstalling zijn lockers voorzien. Er komen ook 
droogkasten, dat zijn lockers waar warme lucht doorstroomt. 
Interessant voor wie in een plensbui heeft gezeten. 

E-bike testen?

Tijdens de jaarlijkse Week van de Mobiliteit in september 
2018 stonden bij Brussels Airport de tweewielers in de kijker. 
Bijzondere aandacht ging naar de elektrische fiets. De e-bike 
is aan een steile opmars bezig als vervoermiddel voor het 
woon-werkverkeer. Daarom zorgde Brussels Airport Company 
ervoor dat werknemers die zo’n e-bike een paar dagen in de 
praktijk wilden uittesten, er gratis eentje konden lenen. De 
geïnteresseerden kregen ook een korte rijopleiding zodat ze 
niet onvoorbereid de weg op werden gestuurd.

F3
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Nachtslots en nachtbewegingen Aantal potentieel sterk gehinderden
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* 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.
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Nachtslots aankomsten Nachtslots vertrekken

EPRIM/m2

Nachtbewegingen **

m2  vloeroppervlakte
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Evolutie CO2-uitstoot stationaire bronnen  
(verbranding gas, stookolie, diesel)

Leidingwaterverbruik (in m3)

Evolutie totale opbrengst groene stroom (in MWh)

van ons elektriciteitsverbruik 
in 2018 door zonnepanelen

Primair energieverbruik (in GJPRIM/m2)
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*  Bij de genormaliseerde CO2-uitstoot wordt deze gecorrigeerd op basis van de buitentemperatuur (correctie naar graaddagen).    
 

** Plaatsing eerste zonnepanelen in 2011

2018 was een heel zonnig jaar.  

Genormaliseerde CO2-uitstoot* (ton)

in 2010
22.668

ton werkelijke  
CO2-uitstoot

2.412
ton restafval

3.073
MWh

11.063
gezinnen

22,97%
gerecycleerd niet gevaarlijk afval

in 2018
15.132

ton werkelijke  
CO2-uitstoot

CO2

-18,32%
t.o.v. 2010

CO2

=4%
Bron: Onafhankelijke studie onder leiding van Dick Botteldooren, professor Akoestiek aan de Universiteit Gent.

Aantallen per dag
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