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Klimaat stond nooit eerder zo hoog 
op de agenda. Jong en oud betoogt 
massaal voor een streng klimaatbeleid. 
De luchtvaartsector groeit met de 
dag en iedereen weet dat het verder 
terugdringen van de milieu-impact van de 
luchtvaart een grote uitdaging is.

Als bedrijf hebben we al heel wat 
maatregelen genomen om onze 
impact op het milieu te beperken, onze 
luchthavenpartners te stimuleren om 
hetzelfde te doen, en gezamenlijke 
projecten uit te werken met en voor onze 
buren. Sinds vorig jaar zijn we erkend als 
een CO2-neutrale luchthaven, iets waar 
we erg trots op zijn, maar we willen nog 
een stap verder gaan. 

Als trotse ambassadeur, steun ik het 
initiatief '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 voor 
2050 en een goede toekomst voorziet 
voor de volgende generaties. 

Ook onze cargozone kwam de voorbije 
maanden geregeld in de spotlights. 
Samen met verschillende partners 
huldigden we de voorbije maanden 
namelijk verschillende nieuwbouw- en/of 
renovatieprojecten in.

Dnata, één van de grootste luchtdienst-
leveranciers ter wereld, is vanaf nu ook 
actief in België, vanuit hun gloednieuw 
cargocentrum op onze luchthaven. 

Acht maanden nadat de eerste steen 
werd gelegd, heeft ook Worldwide 
Flight Services (WFS) een splinternieuw 
logistiek gebouw geopend. Dit nieuwe 
complex in de cargozone van de 
luchthaven is een toonvoorbeeld door zijn 
moderne logistieke infrastructuur.

De Chinese luchtvaartmaatschappij 
Sichuan Airlines Cargo, actief in een land 
gekend om zijn e-commerce, versterkt 
dan weer ons netwerk sinds april. De 
strategische ligging van onze luchthaven 
in het hart van Europa en de ideale 
verbinding met het wegennetwerk zijn 
bepalende factoren geweest voor hun 
keuze voor onze luchthaven.

Ik wens hen allen veel succes toe op 
Brussels Airport. En niet te vergeten, 
hebben we als voorkeursluchthaven 
in Europa voor transport van 
temperatuurgevoelige producten, in het 
begin van het jaar onze dienstverlening 
aan en onze samenwerking met de 
farmaceutische sector verder uitgebreid. 

Verder zijn we bijzonder trots om u te 
kunnen meedelen dat we op het World 
ATM Congres in Madrid een prestigieuze 
prijs in ontvangst hebben mogen nemen 
als leider van het project ‘Airport 
Operations Plan’. Dit project wil via 
realtime-gegevens alle processen op de 
luchthaven nog vereenvoudigen; gaande 
van het inchecken tot het instappen 
op het vliegtuig. Door de stromen van 
passagiers, bagage, vliegtuigen en de 
toegankelijkheid te optimaliseren en 
ze nog beter op elkaar af te stemmen, 
zullen de reis naar de luchthaven en de 
verschillende processen in de luchthaven 
zelf alleen maar nog vlotter lopen voor de 
passagiers. 

Helaas waren de voorbije maanden  
niet enkel rozengeur en maneschijn.  
Onze activiteiten zijn in de voorbije 
maanden negatief geïmpacteerd geweest 
door de sociale onrust en de stakingen 
bij sommige bedrijven. Wij blijven samen 
met de verschillende luchthavenpartners 
streven naar een duurzame oplossing 
in het belang van onze passagiers en 
van alle werknemers die rechtstreeks 
of onrechtstreeks voor de luchthaven 
werken.

Ik wens u veel leesplezier. En uiteraard 
sta ik – zoals altijd – klaar voor eventuele 
vragen of suggesties.

 

Arnaud Feist 
CEO  
Brussels Airport Company

Beste lezer,

VOORWOORD

Luchthavenbrandweer  
verhuist, kookt en reist   

INFRASTRUCTUUR

De luchthavenbrandweer heeft de laatste maanden niet stilgezeten. Ambitieuze 
projecten stonden in de steigers: de inrichting van en de verhuis naar 
gloednieuwe kazernes, de uitgave van een kookboek en een missie naar Nepal.

Sinds 1 november opereert de 
luchthavenbrandweer vanuit twee nieuwe, 
hypermoderne uitvalsbasissen: kazernes 
Oost en West. Deze bevinden zich – zoals 
de naam laat vermoeden – aan de zijkant 
van het luchthavengebied, tussenin 
de noordelijke en zuidelijke start- en 
landingsbaan. De nieuwe ligging biedt 
meer flexibiliteit bij eventuele interventies. 
Binnen de drie minuten moet de 
brandweer namelijk elke mogelijke plek op 
het luchthaventerrein kunnen bereiken. 

Duurzaam design
Qua infrastructuur en voorzieningen 
behoren de kazernes tot de meest 
geavanceerde in Europa! Ze bieden ruimte 
aan de recentste technologische innovaties, 
vergader- en leslokalen, een fitnessruimte 
en zelfs glijbanen ter vervanging van de 
bekende palen. Ook aan energiebewustzijn 
is gedacht met zonnepanelen op het 
dak, zonneboilers, warmtepompen en 
ledverlichting. Het regenwater wordt 
hergebruikt voor sanitaire doeleinden en 
als bluswater.

Achter het fornuis
Het brandweerteam van de luchthaven 
telt maar liefst 150 leden, onder wie 
één vrouw. Permanent staan minstens 
21 brandweerlieden paraat. Evenveel 
magen moeten dagelijks gevuld worden 
en dat gebeurt met verve: de vers bereide 
maaltijden vallen erg in de smaak. Zozeer 
zelfs, dat het idee ontstond om een 
kookboek uit te geven voor het goede 

doel. De opbrengst van de verkoop gaat 
integraal naar Firefighters 4 Nepal.

Brandweer in Nepal
Branden blussen in T-shirt en teenslippers 
– helaas is het voor de Nepalese brandweer 
een realiteit. Enkele Belgische brandweerlui 

besloten de schrijnende omstandigheden 
aan te pakken en hun collega’s te hulp te 
schieten. Halverwege november vertrok de 
organisatie Firefighters 4 Nepal op missie, 
om ter plaatse opleidingen te geven 
over o.a. het gedoneerde interventie- en 
beschermingsmateriaal.

 

WIN EEN KOOKBOEK! 
• Hoeveel leden telt het brandweerteam  

van Brussels Airport?

• Hoeveel deelnames zullen we tegen  
15 juni 2019 18 uur hebben ontvangen?

Stuur een mail met het antwoord op de vragen, uw naam, adres en ‘kookboek 
brandweer’ als onderwerp naar BrusselsAirportCommunications@brusselsairport.be.  
De winnaars krijgen een gratis exemplaar toegestuurd (10 Nederlandstalige 
exemplaren en 10 Franstalige exemplaren). Voor meer info, raadpleeg het 
wedstrijdreglement op https://www.brusselsairport.be/nl/onze-luchthaven/ 
brussels-airport-en-jij/voor-onze-buren

Wie wil, kan Firefighters 4 Nepal ook zelf steunen en het kookboek aanschaffen voor 
14,99 euro inclusief verzendkosten. Surf voor meer informatie naar www.f4n.be
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Fire Cooking
25 brandweerrecepten voor grote groepen



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 verder zette. Het aandeel 
geluidsefficiënte toestellen (geluidscategorieën R5, R6, R7 en 
R8) steeg waardoor opnieuw minder luidruchtige toestellen aan 
de vloot werden toegevoegd. 

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 verder zet.
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Brussels Airport Company monitort het effect 
van het Federale geluidsbeheersplan op de 
geluidsbelasting rond de luchthaven door 
middel van zowel geluidsmetingen (21 NMT's 
rond de luchthaven) als jaarlijkse berekeningen 
van geluidscontouren uitgevoerd door een 
onafhankelijke expert (momenteel universiteit 
van Gent). Omdat we dit al meer dan 20 jaar 
doen, is de evolutie van de geluidsimpact op 
lange termijn duidelijk in kaart gebracht. 

Nieuw geluidsmeetsysteem  
op onze luchthaven
Sinds 1 oktober 2018 hebben we op de luchthaven een volledig 
vernieuwd geluidsmeetsysteem in gebruik. 21 meetposten zijn 
opgesteld langs de meest gebruikte vliegroutes. Vernuftige 
software koppelt de meetgegevens aan operationele vluchtdata.

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

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

Geluidscontouren als maatstaf
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).

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 met 2017. 
Ten opzichte van het jaar 2000 betekent dit nog steeds een 
sterke afname met meer dan 45%.

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. 

Potentieel sterk gehinderden
Het aantal potentieel sterk gehinderden steeg van 13.575 in 
2017 naar 14.948 in 2018. Het aantal daalt in vergelijking met 
de situatie in 2000 waarin 33.889 inwoners potentieel sterk 
gehinderd werden.

Totale make-over voor batc.be
Op 12 december 2018 lanceerden luchtverkeersleider 

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.

De belangrijkste info is in één oogopslag beschikbaar op 

de startpagina: de banen die op dat moment in gebruik 

zijn. Onder rubriek 'banen in gebruik' krijgt men een 

voorspelling van de meest waarschijnlijke configuratie 

voor de komende uren.  

Wordt er afgeweken van het preferentieel baangebruik, 

dan krijgt de bezoeker er meteen de reden bij. Ook de 

belangrijkste statistieken en de laatste nieuwsberichten 

vinden een plaats op de startpagina.

Werp een blik op www.batc.be

DOSSIER

Meten is weten 

Evolutie van het aantal potentieel sterk gehinderden binnen de Lden-geluidscontour van 55 dB
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WAT TE DOEN IN MANHATTAN?  
• Symbool van vrijheid Het Vrijheidsbeeld, onthuld in 1886,  

was een geschenk van Frankrijk, ter ere van het eeuwfeest 
van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten. Wist u dat 
het beeld 46 meter hoog is? Daar komt de sokkel dan nog bij.

• De groene long van Manhattan Central Park was al 
ontelbare keren het decor van speelfilms. De New Yorkers 
gaan er graag wandelen of joggen. Het wordt trouwens 
de groene long van Manhattan genoemd. Central Park is als 
een openluchtmuseum. Bovendien ligt het MET bij het park.

• Metropolitan Museum of Art (MET) Herbergt een 
collectie van meer dan 2 miljoen kunstwerken die ruim 5000 
jaar kunstgeschiedenis vertegenwoordigen. U vindt er onder 
andere werken van Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Claude 
Monet en Vincent Van Gogh. Ieder jaar worden er minstens 
30 tentoonstellingen georganiseerd. Het MET is een van 
de beroemdste musea ter wereld en trekt jaarlijks zowat 
7 miljoen bezoekers. In het museum vindt bovendien ieder 
jaar het MET Gala plaats, een belangrijk modespektakel.

• Herinnering aan 11 september Bezoek het 9/11-memorial 
en het bijbehorende museum. Het gedenkteken, een plek 
van bezinning, bestaat uit 2 enorme waterbassins met 
watervallen die zijn aangelegd op de plaats waar ooit de 
Twin Towers stonden. Het monument is een eerbetoon aan 
de slachtoffers van de aanslagen van 2001 én die van 1993. 
Hun namen staan in brons gegraveerd rondom de bassins. 
In het museum zijn onder meer persoonlijke bezittingen 
tentoongesteld die in het puin werden teruggevonden.

• Een avond vol licht En wat dacht u van een musical op 
Broadway? Het is nu of nooit! Maak na het vallen van 

de avond een wandeling op Times Square. De gigantische 
lichtreclames, de mensenmenigte en de wolkenkrabbers 
eromheen: u kijkt uw ogen uit.

• De hoogte in! Bekijk New York eens op een andere manier.  
Ga naar het Rockefeller Center op 5th avenue voor een 
bezoek aan toeristenattractie Top of the Rock. Vanaf 
daar heeft u het beste uitzicht op de Big Apple. Nog een 
beroemde wolkenkrabber: de Empire State Building. Het 
gebouw telt 102 verdiepingen en vanaf de hoogste etage is 
het uitzicht adembenemend.

• Bekijk de stad eens anders Iedereen kent de 
hop-on-hop-off-bussen, maar heeft u al eens in een hop-
on-hop-off-boot gevaren? Vanaf de Hudson geniet u van 
een fantastisch uitzicht op de stad. Een gids vertelt u alles 
over de wolkenkrabbers en historische monumenten.

• Guggenheim Museum Het Solomon R. Guggenheim-
museum - een bouwkundige parel - is een van de mooiste 
moderne kunstmusea ter wereld. Een echte must voor 
kunstliefhebbers. Bezoek een tentoonstelling en bekijk 
de vaste collectie: een unieke verzameling van moderne 
kunstwerken.

• En dan nog … West Village, het MoMA, het New Museum, 
de Brooklyn Bridge, de High Line en nog veel meer.

BESTEMMING IN DE KIJKER 

New York
Op Brussels Airport hebben zowat 100 huiszwaluwkoppeltjes hun vaste stek. Als de huiszwaluwen 
in de lente terugkomen uit Afrika vliegen ze rechtstreeks naar hun 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 
vogelvereniging De Kille Meutel en de gemeenten Zaventem en Steenokkerzeel om de 
huiszwaluwen die elk jaar op het luchthavendomein broeden, te lokken naar omliggende 
bedrijventerreinen. 

Honderd 
huiszwaluwkoppeltjes 
krijgen nieuw nest

DUURZAAMHEID

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 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. De strategie is om 
na elke trektocht de nesten zo’n 400 meter te 
verplaatsen. Eindbestemming voor Zaventem: 
het Woluweveld. Voor Steenokkerzeel worden 
de huiszwaluwen weggelokt richting Melsbroek. 

Gaat u op citytrip naar New York ? Vergeet dan niet een 
Citypass te kopen! Met deze pas krijgt u voor een voordelige prijs 
toegang tot de populairste attracties. Bovendien wint u er tijd mee 
omdat u op sommige plekken niet in de wachtrij hoeft te staan.

New York bestaat uit 5 stadsdelen:  
Manhattan, Brooklyn, Queens, de Bronx en Staten
Island. Elk stadsdeel telt tal van monumenten,
musea, winkels en restaurants.

BEZOEK DE BIG APPLE!

8 miljoen  
inwoners

meer dan 780 km² 

Wanneer 
gaan?

Eind april tot begin juni, half september tot  
eind oktober, gematigd klimaat

Vluchten United Airlines (B787-10): Newark, iedere dag
Brussels Airlines: JFK, elke dag
Delta Air Lines: JFK, elke dag
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Brussels Airport Company

Communicatiedienst

Brussels Airport Satelliet

1930 Zaventem

Verantwoordelijke uitgever: Veronique Vogeleer

www.brusselsairport.be

Volg ons op onze sociale media

Vragen of opmerkingen: comments@brusselsairport.be
Franstalig exemplaar verkrijgbaar op aanvraag.

Voor het tweede jaar op rij is Brussels Airport
de belangrijkste partner van de Brussels Marathon &
Half Marathon. Dit internationale sportevenement
vindt plaats op zondag 6 oktober 2019.

Net als vorig jaar vertrekken de lopers onder aan het Jubelpark  
om te finishen onder de triomfbogen.

Het event steunt opnieuw de Demoucelle Parkinson Charity, 
een organisatie die zich inzet voor onderzoek naar een oplossing 
voor de ziekte van Parkinson.

skeyes, Brussels Airlines, G4S, Swissport en vele andere 
luchthavenpartners steunen samen met ons het project. 

Ook u kan meedoen aan de Brussels Airport Marathon!  
Inschrijven kan op www.brusselsairportmarathon.be  
t.e.m. 5 oktober 2019. 

Microsoft, de NMBS en Brussels Airport lanceren 
het project DigiKids. Doel van dit initiatief is 
om kinderen nuttige digitale vaardigheden bij 
te brengen. Microsoft wil elk jaar maar liefst 
10.000 Belgische scholieren kennis laten maken met 
kunstmatige intelligentie en coderen. Bovendien 
krijgen de kinderen de kans de vele facetten van onze 
luchthaven te ontdekken.
 

Microsoft België heeft zichzelf het doel gesteld elk jaar 
tweeduizend leerlingen te ontvangen. Daartoe heeft het bedrijf 
speciaal een klaslokaal laten bouwen.  
De eerste DigiKids-dag vond op 14 december plaats.

Tijdens de coderingssessies krijgen de kinderen de kans om met  
Minecraft aan de slag te gaan, ook al zijn sommigen er al erg 
bedreven in. Ook gaat veel aandacht naar veilig internetgebruik.

Omdat de DigiKids-dagen op de luchthaven plaatsvinden, wordt 
Brussels Airport een hub voor 'digitale vaardigheden'.

De NMBS en Brussels Airport spelen een belangrijke rol bij  
de organisatie van deze opleidingsdagen. Zo doet de NMBS 
de scholen het retourticket cadeau tot aan het station van 
Brussels Airport-Zaventem, dat zich onder de terminal bevindt.

Ook Brussels Airport draagt een steentje bij met een rondleiding 
van twee uur achter de schermen van de luchthaven. Eerst 
brengen de kinderen een bezoek aan de terminal, gevolgd door 
een unieke rondrit per bus op het luchthavendomein. Dit alles 
onder begeleiding van een ervaren gids die de kinderen tijdens 
het bezoek onder de vleugels neemt.

Eén ding is zeker, het wordt een dag vol ontdekkingen voor 
de deelnemertjes.  Het begin van een mooi project.

Ren door de straten 
van Brussel

DigiKids, een dag vol ontdekkingen

Wilt u een gratis ticket 
winnen om een van 
de afstanden te lopen?
Brussels Airport geeft u de kans om gratis deel te nemen 
aan de Marathon. Beantwoord de vragen en misschien 
wint u een van de 6 tickets:

1  Wat is de naam van de loopwedstrijd voor kinderen 
van de Brussels Marathon & Half Marathon?

2 Hoeveel aanmeldingen voor deelname aan 
de wedstrijd zullen we op 15 juni 2019 om 18u 
hebben ontvangen?

 Meer informatie op  www.brusselsairportmarathon.be

Stuur uw antwoorden per e-mail naar 
brusselsairportmarathon@brusselsairport.be. 

Vergeet niet om uw voor- en achternaam, adresgegevens, 
en telefoonnummer te vermelden, én de afstand die u 
wenst te lopen: Mini-marathon (6,5 km), Halve marathon  
(21 km) of Marathon (42 km). De winnaars ontvangen 
hun ticket voor deelname aan een van de afstanden 
per e-mail. Het wedstrijdreglement vindt u op  
https://www.brusselsairport.be/nl/onze-luchthaven/
brussels-airport-en-jij/voor-onze-buren


