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Brussels Airport, 5 april 2017 
 

Ontdek Brussels Airport van binnenuit! 
 

Brussels Airport opent op zaterdag 22 april de hele dag de deuren tijdens 
Luchtvaartdag. Zowel klein als groot kan er genieten van een exclusieve rondleiding 
langs plaatsen op het luchthaventerrein waar je als gewone passagier of bezoeker 
nooit kan komen. Daarnaast kunnen bezoekers ook unieke activiteiten van de 
luchthaven ontdekken in een centrale hub aan het DHL-gebouw, zoals de 
winteroperaties of in een simulator rijden op tarmac. Gezinnen, groepen of individuen 
die de luchthaven willen bezoeken, moeten zich op voorhand registreren. Enkele 
duizenden mensen hebben dat al gedaan! 
 
Brussels Airport is met 21,8 miljoen passagiers en 495.000 ton vracht per jaar een van de 
drukste luchthaven van Europa. Heel wat mensen zijn zeer geïnteresseerd in zo veel 
bedrijvigheid en wat er zich achter de schermen van de luchthaven afspeelt. Daarom 
neemt de luchthaven graag deel aan Luchtvaartdag, een dag waarop klein en groot op 
eigen maat verschillende activiteiten op de luchthaven kan ontdekken. 
 
Wie altijd al graag het luchthaventerrein had ontdekt, kan een exclusieve rondleiding 
volgen. Je komt op plaatsen waar je als passagier of bezoeker nooit kan komen, 
misschien kom je wel op plaatsen of langs bedrijven waarvan je het bestaan niet kende…  
 
Naast de rondleidingen kan iedereen ook rondlopen op de centrale hub waar 
verschillende luchthavenbedrijven of –partners je laten proeven van de luchtvaart. Zo 
kan je een C130 van buiten en van binnen leren kennen, een demonstratie bijwonen van 
het winteroperatieteam die de start- en landingsbanen ijs- en sneeuwvrij houden, de 
brandweer aan het werk zien, het laden en lossen van een vrachtvliegtuig volgen, met 
een simulator op het tarmac van de luchthaven rijden enzovoort. 
 
Op de stand van Brussels Airport Company kom je op interactieve en persoonlijke wijze 
alles te weten over de Strategische Visie 2040, de tewerkstelling op de luchthaven, hoe 
de luchthaven de omgeving en het milieu beheert en verbetert, welke vrachtactiviteiten 
er zijn en hoe dat in zijn werk gaat, en welke bestemmingen je allemaal kan bereiken 
vanuit Brussels Airport. 
 
Wie ook graag een kijkje wil komen nemen op Brussels Airport, moet er snel bij zijn. 
Verschillende rondleidingen per bus zitten al vol en op voorhand registreren is verplicht. 
 
Over Brussels Airport  
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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  
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