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Voorbereidende werken
Vooraleer baan 25R/07L gesloten wordt
voor de renovatie, wordt er gewerkt aan
de kruising van baan 25R met baan 19.
Deze werken vinden plaats vijf dagen
voor de sluiting, namelijk van 8 juli tot
de ochtend van 13 juli 2020, en worden
alleen maar uitgevoerd tussen 18u en
10u om de impact op de operationele
werking van de luchthaven te beperken.
Dit betekent dat gedurende die periode:
• landingen niet mogelijk zijn op banen
25R en 19. Op banen 07L en 01 is de
beschikbare landingsafstand verkort;
• vertrekken niet mogelijk zijn op banen
07L en 01. Op banen 25R en 19 is de
beschikbare vertrekafstand verkort.
Indien de eerder aangehaalde
parameters het toelaten (o.a. de
windrichting), wordt het baangebruik in
normale omstandigheden gerespecteerd
voor vertrekken en vinden landingen
plaats op baan 25L.
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VOORWOORD

Beste lezer,
Als u deze zomer vanuit onze luchthaven
naar uw vakantiebestemming bent
gevlogen, dan hebt u het misschien
zelf ook kunnen ervaren. De voorbije
maanden was het bijzonder druk op de
luchthaven en af en toe ook hectisch.
Meer dan 5,3 miljoen passagiers maakten
in juli en augustus gebruik van Brussels
Airport. Mijn dank gaat dan ook uit
naar alle luchthavenmedewerkers die
dag in dag uit klaarstonden om de vele
passagiers te verwelkomen en in het
bijzonder naar onze medewerkers op
het tarmac die, ook tijdens de warmste
dagen ooit gemeten in België, het beste
van zichzelf zijn blijven geven.
Helaas haalden we niet enkel de media
met recordcijfers. Tijdens de drukke
zomerperiode waren er een aantal
incidenten met het bagagesysteem.
Op 13 juli gooide een IT-probleem roet in
het eten en bleven 10.000 stuks bagage
achter. Op 3 augustus blokkeerde een
losgekomen kofferriem het bagage
systeem. Trieste balans hier: 7.000 à
8.000 stuks achtergebleven bagage.
Als luchthavenuitbater betreuren wij
dit soort incidenten ten zeerste. We
doen er dan ook alles aan om ze te
voorkomen. Het systeem wordt dagelijks

onderworpen aan strenge controles en
wordt continu gemoderniseerd. Ondanks
de betrouwbaarheidsscore van 99,5%,
kan 100% zekerheid jammer genoeg
nooit gegarandeerd worden. Het systeem
is erg complex. Om u een idee te geven:
het hele bagagesysteem is 18 km lang
en wordt aangedreven door maar liefst
6.000 motoren.
Gelukkig was er ook goed nieuws.
Op het vlak van duurzaamheid, hebben
we als bedrijf opnieuw belangrijke
acties genomen om onze impact
op het milieu te beperken en onze
luchthavenpartners te stimuleren om
hetzelfde te doen. Sinds vorig jaar
zijn we erkend als een CO2-neutrale
luchthaven, iets waar we uitermate
trots op zijn, maar - waar we kunnen proberen we uiteraard verdere stappen
te zetten. Zo hebben we, net zoals een
aantal andere Europese luchthavens,
tijdens het 29e jaarlijkse Congres van
luchthavenvereniging ACI Europe in
Cyprus de ‘NetZeroCarbon2050’ resolutie
ondertekend. Hiermee verenigen we
ons achter zeer ambitieuze klimaat- en
andere duurzaamheidsdoelstellingen en
ambiëren we om tegen ten laatste 2050
helemaal koolstofneutraal te zijn.
U leest alles over onze milieu- en
energieprestaties en onze ambities voor
de komende jaren in ons milieurapport
2019 (https://www.brusselsairport.be/nl/
environment) dat we recent publiceerden.
Wat er de voorbije maanden nog
zo allemaal op de luchthaven heeft
plaatsgevonden, ontdekt u in deze
editie van Connect. Ik wens u alvast veel
leesplezier. En uiteraard sta ik - zoals
altijd - klaar voor eventuele vragen
of suggesties.

Na de grondige renovatiewerken
van banen 25L/07R in 2015 en
01/19 in 2016, gaat Brussels
Airport Company van 13 juli tot
23 augustus 2020 baan 25R/07L
renoveren. De vorige renovatie
werken op deze baan gebeurden
in 1996. De volledige baan dient
dus na 24 jaar opnieuw grondig
gerenoveerd te worden, zodat
het veilig landen en opstijgen
van vliegtuigen op deze baan
gegarandeerd blijft.

Steenokkerzeel

Enkele kerncijfers
ASFALTLAGEN
Te renoveren deel van baan 25R/07L

3,3 km x 45 m
Baan en taxiwegen samen		

270.000 m²

40x

AFWATERING

7.400 m
afwateringsgoten

1.400 m
nieuwe
rioleringsbuizen

LICHTBAKENS

1.000 voor de starten landingsbaan

1.000 voor de taxibanen
Arnaud Feist
CEO
Brussels Airport Company
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Landingen

Alle taxibaanbakens worden LED

320 km bekabeling
31 km zaagsnedes
10 km greppels
290 transformatorputten

Renovatie van baan 25R/07L
in juli en augustus 2020
Door de sluiting van deze baan is het
baangebruik tijdens de werkzaamheden op
Brussels Airport anders dan in normale
omstandigheden. Om de sluiting van de
baan en de impact van deze werken zo veel
mogelijk in de tijd te beperken wordt er
24/7 gewerkt.

Welke werkzaamheden precies?
De bovenste asfaltlagen worden
afgefreesd en opnieuw aangelegd over
bijna de volledige oppervlakte van de
baan (3,3 km bij 45 m). Dit vormt het
belangrijkste en ook het meest ingrijpende
onderdeel van deze renovatie. Aangezien
alle verharding gerenoveerd wordt,
moet ook het bebakeningssysteem
van de baan, inclusief alle bekabeling,
vervangen worden. Op plaatsen waar
dit nu nog niet het geval is, wordt deze
bebakening vervangen door energiezuinige
LEDverlichting.
Ten slotte wordt ook de afwatering
opnieuw aangelegd d.m.v. nieuwe goten
en rioleringsbuizen.
Deze werken zorgen ervoor dat de
levensduur van de baan met minstens
15 jaar verlengd wordt en werken van
deze omvang niet meer nodig zijn in de
komende jaren. Bovendien wordt er van de
gelegenheid gebruik gemaakt om andere
werken uit te voeren en sluitingen van de

baan op latere tijdstippen te vermijden. Het
betreft werken aan de bekabeling van het
hoogspannings- en datanetwerk, aan
de palen van het bebakeningssysteem
en herstellingen aan grasvelden.
Voorafgaand aan de renovatie en sluiting
van de baan moeten er voorbereidende
bebakeningswerken gebeuren waar baan
25R en 19 elkaar kruisen.

Impact van de werken
op het baangebruik
Als gevolg van de werken zal het baan
gebruik op Brussels Airport anders zijn dan
in normale omstandigheden. Informatie
over het real-time baangebruik is altijd
terug te vinden op www.batc.be.
Tijdens de werken zal het baangebruik
bepaald worden door luchtverkeersleider
skeyes op basis van verschillende
parameters, zoals o.a. het preferentieel
baangebruik dat door de federale overheid
bepaald wordt, de beschikbaarheid van
vertrek- en landingsbanen en van de
taxiwegen, de weersomstandigheden en
de verkeersintensiteit.
De veiligheid van het luchtverkeer
krijgt daarbij altijd absolute voorrang.
Daarnaast wordt alles in het werk gesteld
om vertragingen voor passagiers zo veel
mogelijk te vermijden.
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Renovatie
Tijdens de renovatie wordt baan 25R/07L
volledig en 7/7, 24/24 gesloten. Dit
betekent dat deze baan niet beschikbaar
is voor vertrekken of landingen van
maandag 13 juli tot zondag 23 augustus
2020. Daarom wordt er een alternatieve
configuratie voor het baangebruik
gekozen. Indien de eerder aangehaalde
parameters het toelaten, wordt baan 19
gebruikt voor vertrekken en landingen,
zoals hieronder weergegeven.
Vertrekken
Steenokkerzeel
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Landingen
Steenokkerzeel
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DOSSIER

Trambus als aantrekkelijk alternatief
voor de auto
Ook de komst van de Ringtrambus in het najaar van 2019 zal ons
helpen onze ambitie waar te maken en onze rol als intermodaal
verkeersknooppunt versterken. De luchthaven verwelkomt
dagelijks heel wat pendelaars en buurtbewoners, voor wie
de luchthaven een belangrijke overstapplaats is in hun woonwerktraject. 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.

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 om dat aantal op te trekken naar 50 % tegen
2040. Dat willen we onder meer bereiken door meer en vlottere
verbindingen en met behulp van innovatieve, intelligente
oplossingen.

björn hassert

De trambus biedt het comfort van een tram en de wendbaarheid
van een bus. Het voertuig 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.

Slimme en innovatieve
mobiliteitsoplossingen
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.

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.

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

head of strategic planning brussels airport company

De Ringtrambus passeert op zijn traject heel wat belangrijke
verkeersknooppunten. Dit maakt de trambus tot een goed
alternatief voor de auto, wat mee kan bijdragen tot een
oplossing voor de structurele files ten noorden van Brussel.
De trambussen zijn ook hybride: ze hebben zowel een elektroals een dieselmotor waardoor ze minder verbruiken en minder
CO2 uitstoten dan een gemiddelde dieselbus.

25 % zuiniger
dan een dieselbus

arnaud feist
ceo brussels airport company

Innoveren met de zelfrijdende shuttle
Een van de projecten die ons zal helpen om onze doelstelling
te bereiken is het introduceren van de 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.

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 zullen
aanvullende testen worden 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.

In mei 2019 vond reeds een eerste reeks testritten plaats
langsheen de terminal om de technologie te testen in een
echte omgeving. Voorlopig nog zonder passagiers aan boord.
De zelfrijdende elektrische shuttlebussen, die gebouwd worden
door de Nederlandse constructeur 2getthere, zullen op Brussels

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 dus
voor de vele werknemers in de cargozone die met de trein naar
Brussels Airport komen.

4 - connect - september 2019

Mobiliteit
Aantallen per dag

70.000

24.000

21.000

220

1.000

500

reizigers

werknemers

auto’s

treinen

autobussen

vrachtwagens
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AFVALCHARTER

BESTEMMING IN DE KIJKER

Tel Aviv
Een oppervlakte van
iets meer dan 50 km2
Tel Aviv ligt op 60 kilometer ten
noordwesten van Jeruzalem aan
de Middellandse zee.

Wanneer
gaan?

426.000
inwoners

De beste tijd om Tel Aviv te bezoeken is van
februari tot december. Het weer is er dan warm
maar aangenaam en er valt nauwelijks regen.

Vluchten Brussels Airlines: 2 vluchten per dag
El Al Israel Airlines: 1 vlucht per dag

HIPPE STRANDBESTEMMING AAN DE MIDDELLANDSE ZEE
Als toeristische bestemming is Tel Aviv al lang geen onbekende meer. Het bruisende uitgaansleven,
de vele winkels, restaurants en musea, prachtige stranden en de veelzijdige architectuur maken van
de stad een fantastische vakantiebestemming waar je eigenlijk het hele jaar door prima kunt vertoeven.

WAT VALT ER TE DOEN IN TEL AVIV?
Sarona || Deze wijk in Tel Aviv staat bekend om leuke boetieks,
indrukwekkende kunstgalerijen, wolkenkrabbers en hippe
cafés. Onder andere de foodmarket ‘Sarona Market ’ en de vele
uitstekende restaurants trekken dagelijks een groot aantal
bezoekers naar dit gezellige stadsdeel.
Old-Jaffa || In dit oude centrum kan je je nog vergapen aan
een groot aantal historische bezienswaardigheden. De Jaffa
Port, de haven is een heel gezellige plek, heel levendig ook.
Je kan er heerlijk lang genieten van geweldige uitzichten over
het water. Andere bezienswaardigheden in de buurt zijn de
St. Petruskerk, het St. Nicolaasklooster en het Kikar Kedumim
plein. Dat is de grote ontmoetingsplek voor alle toeristen, want
hier vind je onder andere een groot bezoekerscentrum. Daar
zijn merkwaardige, eeuwenoude resten te bewonderen van
lokale opgravingen. En het uitzicht over de zee is van hieruit
onvergetelijk.
Niet te missen zijn ook de centrale fontein, een geweldige
variatie van souvenirwinkels en ontzettend veel leuke
restaurantjes. De Jaffa Flea Market, is een van de hoogtepunten
van de wijk en uiteraard een populaire plek om te bezoeken. Deze
karakteristieke markt, naast de Ottomaanse klokkentoren, biedt
je een ongelooflijke culturele ervaring. Niet te missen.
Street art in Na’hammat || Aan de andere kant van de stad,
aan de oostelijke kant, ligt Na’hammat, de ‘nieuwe’ haven van Tel
Aviv. Dit is de plek, een beetje weg van de toeristische hotspots,
waar de locals graag komen flaneren. Ook liefhebbers van street
art komen hier volop aan hun trekken. Als dat je ding is, kan je
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trouwens ook terecht in de wijk Florentin, want dat is de ultieme
plek voor street art in Tel Aviv.
Tel Aviv Museum of Art || Dit is het grootste kunstmuseum
van Israël met een uitgebreide collectie en ook regelmatig
boeiende, tijdelijke tentoonstellingen. Het museum toont
werken van Israëlische en internationale kunstenaars met de
nadruk op impressionisme en post-impressionisme. Je vindt er
permanent tentoongesteld werk van Cézanne, Chagall, Dali,
Monet, Henri Moore, Auguste Rodin, Archipenko, Picasso, Klimt
en Kadinsky.

Wandelen over Rothschild Boulevard || De bekendste
straat in Tel Aviv is de Rothschild Boulevard. Deze lange weg
is een populaire plek zowel voor toeristen als locals. Hier vind
je veel restaurants, hotels en entertainment. In het midden
van de weg is een park aangelegd waar je zalig kunt wandelen
of fietsen. Het is een aanrader om hier wat te flaneren of een
koffietje te drinken bij één van de gezellige kiosken. Hou je
van architectuur? Dan kan je hier zeker je hart ophalen. Aan
Rothschild Boulevard staat namelijk de grootste verzameling
Bauhaus-stijl gebouwen ter wereld. Deze plek staat daarom
terecht op de UNESCO-werelderfgoedlijst.
Chillen op het strand || In de gehele lengte van Tel Aviv vind
je diverse brede zandstranden waar veel te beleven valt: je kan
er zwemmen, talrijke watersporten uitoefenen, in toffe beach
bars kan je je dorst lessen met een frisse cocktail. Huur een
ligbed met een parasol, of leg gewoon je handdoek op het zand,
neem een duik in de golven of ga even surfen.

Beter sorteren een taak van iedereen!
Afval voorkomen, sorteren en
recycleren. Zo proberen we bij
Brussels Airport de hoeveelheid
restafval op onze luchthaven te
reduceren.
Met 24.000 werknemers en dagelijks 70.000
passagiers over de vloer zamelt de luchthaven
elke dag ongeveer 15 vrachtwagens afval
in: plastieken drankflesjes, etensresten, oud
papier, etc. Niet al dat afval komt in de juiste
vuilbak terecht waardoor het afval niet altijd
kan gerecycleerd worden. De vele buitenlandse
reizigers zijn bovendien vaak weinig vertrouwd
met het Belgische sorteersysteem. De Belgische
passagiers zijn zich dan weer niet altijd bewust
van de mogelijkheden om buitenshuis te
sorteren.
Daarom schaarden op 25 juni Brussels Airport
Company, Fost Plus, Ovam en 22 luchthaven
partners (zie logo's hierboven) zich achter het
Afvalcharter van Brussels Airport. Daarin zijn
duidelijke doelstellingen opgenomen rond
afvalvermindering, maximaal hergebruik en
maximale recyclage.
Vervolgens wordt bij elk van deze luchthaven
partners 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. Fost Plus staat eenieder bij met advies en
de nodige ondersteuning bij opleidingen.
In het verleden werkten we al nauw samen
met Fost Plus om de vuilnisbakken in de
terminal en de pieren zo aan te passen dat
sorteren kinderspel werd, ook voor passagiers
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.
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Twee nieuwe vriendjes voor koala Coco
in Pairi Daiza
Op 1 maart jongstleden verwelkomde Brussels Airport twee zeer speciale
gasten. Lulu, een koalavrouwtje (geboren op 1 december 2016) en Buddy, een
koalamannetje (geboren op 1 maart 2017) kwamen overgevlogen met een
vlucht van Emirates vanuit het Australian Reptile Park in Sydney en werden
begeleid door hun Australische verzorgers Dean en Hewin.
Om de vlucht voor Lulu en Buddy zo aangenaam en stressvrij mogelijk te maken, werd hun
omgeving in het vliegtuig zo goed als kon omgebouwd tot hun gewoonlijke biotoop, met takken,
bladeren en een stevige voorraad eucalyptus. Zoals alle koala’s slapen Lulu en Buddy trouwens
twintig uur per dag. De overige uren doen ze zich tegoed aan hun favoriete voedsel.
Na een korte check en controle op de luchthaven, mochten de twee schattige buideldiertjes naar
hun nieuwe thuis in het dierenpark Pairi Daiza. Ook de twee verzorgers verbleven enkele dagen in
het dierenpark om de aanpassingsperiode voor Lulu en Buddy mee te begeleiden en alvorens hen
in de goede handen van de koalaverzorgers Karine en Vincent achter te laten. Koala Coco krijgt nu
dus met Buddy en Lulu wat extra gezelschap in Pairi Daiza.

5e editie Spottersdag op Brussels Airport groot succes!
Elke dag komen tientallen vliegtuigspotters naar
Brussels Airport. De grote verscheidenheid aan
luchtvaartmaatschappijen, de bijzondere vliegtuigen en
de dynamiek op de luchthaven trekt heel wat spotters,
ook van over de grens, naar de spottersplatformen.
Speciaal voor deze enthousiaste luchtvaartfanaten
organiseert de luchthaven elk jaar een Spottersdag.
Dit jaar vond op woensdag 31 juli 2019 de vijfde en
bijgevolg zeer feestelijke editie plaats.

Airlines en de bijzondere Star Wars Boeing 787-9 Dreamliner
(JA873A) van All Nippon Airways zagen ze van zeer dichtbij landen.
Ook de indrukwekkende Etihad Boeing 787-9 in Formule 1
kleuren, de Air Baltic Airbus A220-300 ΄Latvia 100΄ livery +
΄Estonian Flag΄ livery, de Tunisair Boeing 737-600 in een retro
jasje en de Air Canada Airbus A330-300 ΄Star Alliance΄ livery
konden op veel aandacht rekenen. Naast vliegtuigen, kregen de
spotters ook de kans om foto’s te maken in de vliegtuigloods
van Brussels Airlines en in de gloednieuwe brandweerkazernes
op de luchthaven.

Maar liefst 30 vliegtuigspotters, geselecteerd via een wedstrijd
aangekondigd in onze spottersnieuwsbrief, werden uitgenodigd
om een hele dag door te brengen achter de schermen van de
luchthaven. Ze kregen de kans om op het tarmac unieke foto’s
te maken van het zicht en de vliegtuigen. Zo zagen ze onder
meer alle ΄Belgian Icons΄ (de 6 themavliegtuigen) van Brussels

Als kers op de taart werden de vliegtuigfanaten naar
de militaire luchtmachtbasis in Melsbroek gebracht. Tijdens
dit uniek bezoek kregen ze de kans om kennis te maken met
de militaire luchthaven en vliegtuigen: ze mochten onder
meer plaatsnemen in de cockpit van de C130 Hercules
΄Tribute to 525 SQN΄ livery.

Winnaars van het luchthavenbrandweer kookboek zijn:

M.A. Genette, G. Van Raemdonck, A. Vastenavondt, S. Cloet-Demesmaeker,
Y. Van den Branden, D. Depuydt, G. Clymans, D. Dekort, L. Boogaerts, F. Van Hoecke

Winnaars van de Brussels Airport
Marathon wedstrijd zijn:

A. Huynen, O. Bosschem, A. Guedira, S. Kayenbergh, H. Pauwels, C. Cammas

Brussels Airport Company

Verantwoordelijke uitgever: Arnaud Feist

Communicatiedienst
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Brussels Airport Satelliet

Volg ons op onze sociale media

1930 Zaventem

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

