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Brussels Airport, 22 maart 2017 
 

Ingetogen herdenking ter nagedachtenis van de slachtoffers  
van de aanslagen op 22 maart 2016 op Brussels Airport 

 
Brussels Airport wil hulde brengen aan alle slachtoffers van de aanslagen op Brussels 
Airport tijdens een herdenkingsplechtigheid in aanwezigheid van het koningspaar. De 
herdenking vindt plaats voor de terminal waar 1.500 personen, onder wie slachtoffers, 
familie van slachtoffers, hulpdiensten en werknemers van de luchthaven verzamelen 
die in het bijzonder betrokken waren bij de tragische gebeurtenissen een jaar geleden.  
 
Na de herdenkingsplechtigheid aan de vertrekhal wordt het kunstwerk ‘Flight in mind’ 
van kunstenaar Olivier Strebelle ingehuldigd op een herdenkingsplaats voor de 
slachtoffers van de aanslagen. De sporen dragend van de aanslagen, blijft het 
kunstwerk een stille getuige en een eerbetoon aan de slachtoffers. 
 
Tijdens een ingetogen plechtigheid aan de vertrekhal van Brussels Airport brengt Zijne 
Koninklijke Hoogheid Koning Philip, Hare Koninklijke Hoogheid Koningin Mathilde, 
Premier Charles Michel en de hele luchthavengemeenschap hulde aan de slachtoffers 
van de aanslagen een jaar geleden.  
 
Na het horen van alle namen van de dodelijke slachtoffers wordt een minuut stilte 
gevraagd en een bloemenkrans neergelegd. Een slachtoffer van de aanslagen en een 
brandweerman van Brussels Airport Company die als een van de eerste hulpverleners in 
de terminal was, getuigen. 
 
Om 7.58u, het tijdstip waarop de eerste bom in de vertrekhal ontplofte, zal de 
luchthaven een minuut lang stilliggen: de check-in, de bagagebanden, de winkels, de 
restaurants, het boarden van passagiers, het laden en lossen van bagage en vracht op 
vliegtuigen, alle vliegtuigen op tarmac, alle landingen of vertrekken. De 260 
luchthavenbedrijven nemen deel aan deze minuut stilte in hun gebouwen. Ook de 
bussen van De Lijn op het luchthaventerrein zullen dan stoppen met rijden en hun motor 
stil leggen.  
 
“Onze gedachten gaan vandaag uit naar de slachtoffers van de tragische aanslagen die 
ons land op 22 maart 2016 hebben getroffen. De slachtoffers hebben ongelooflijk veel 
moed getoond om hun pijn te overwinnen en blijven dat ook vandaag tonen. Deze 
datum zal voor altijd een moeilijke dag blijven voor ons land, voor iedereen van de 
luchthavengemeenschap en vooral voor de slachtoffers van deze onvoorstelbare 
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gebeurtenis. We hebben een intens jaar beleefd, geleid door de wil om zo snel mogelijk 
de schade van deze aanslagen te herstellen, de materiële schade en ook de menselijke 
schade”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company. 
 
Inhuldiging van herdenkingsplaats en kunstwerk ‘Flight in mind’ 

Na de plechtigheid aan de vertrekhal trekt een delegatie naar een speciaal ingerichte 
herdenkingsplaats voor de slachtoffers van de aanslagen aan de ingang van het 
luchthaventerrein. Het kunstwerk ‘Flight in mind’ van kunstenaar Olivier Strebelle krijgt 
er zijn nieuwe plaats als permanente herinnering en als symbolische steun voor eenieder 
die getroffen is door de aanslagen.  

Het werk raakte beschadigd tijdens de aanslagen en werd toen weggehaald uit de 
terminal. “Flight in mind” krijgt vandaag op de eerste verjaardag van de aanslagen een 
nieuwe plaats en functie aan de ingang van het luchthaventerrein. Als publiek 
toegankelijke plaats wordt de site rond het kunstwerk een herdenkingsplaats voor de 
slachtoffers van de aanslagen. 

In samenspraak met de kunstenaar is toen beslist om het kunstwerk op zich niet te 
herstellen, maar wel te restaureren. “Het kunstwerk blijft met zijn wonden een stille 
getuige van de aanslagen van 22 maart 2016 en eerbetoon aan alle slachtoffers. Het 
draagt voor altijd de littekens van deze laffe daden. Tegelijk staan de vleugels van het 
werk voor velen onder ons, en vandaag meer dan ooit, voor vrijheid. Met de tekenen van 
de aanslag voor altijd zichtbaar is het als evenbeeld van de slachtoffers ook een sterk 
symbool van veerkracht, sterkte en moed”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport 
Company over de inhuldiging van het kunstwerk op de herdenkingsplaats.  
 
Over Brussels Airport  
Brussels Airport is met 21,8 miljoen passagiers en 495.000 ton vrachtvervoer per jaar een van de belangrijkste luchthavens 
van Europa. Brussels Airport verbindt de Europese hoofdstad met 238 bestemmingen. Op de luchthaven zijn 78 
luchtvaartmaatschappijen actief (cijfers 2016). 
Brussels Airport komt tegemoet aan de specifieke behoeften van zakenreizigers én vakantiegangers voor zowel binnen-
Europees als langeafstandsverkeer, en biedt ook de grootste keuze aan lagetarievenbestemmingen vanuit België. De 
luchthaven is de op één na belangrijkste economische groeipool in België, goed voor 60.000 rechtstreekse en onrechtstreekse 
jobs.  
Brussels Airport wordt uitgebaat door Brussels Airport Company. De aandeelhouders zijn de Belgische Staat (25%) en een 
consortium van privé-investeerders (75%).  
Volg @brusselsairport op Twitter, of op Facebook via www.facebook.com/brusselsairportBRU  

mailto:florence.muls@brusselsairport.be
http://www.brusselsairport.be/
http://www.facebook.com/brusselsairportBRU

