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 Heraanleg van de parkings op BSCA: 

Opening van de nieuwe Parking Express op maandag 4 september 
2017 

 
Charleroi, 31 augustus 2017 – Op maandag 4 september 2017 wordt de nieuwe Parking Express 
van Brussels South Charleroi Airport geopend voor het publiek. Deze parking met een 
rechtstreekse toegang via een recent gebouwde inrit bevindt zich op het dak van parking P1. 
Iedereen die passagiers brengt of ophaalt kan voortaan de rode aanduidingen volgen voor de 
toegangsweg naar de Parking Express. Deze bewegwijzering brengt de bestuurder van de 
ingang van de site van de luchthaven helemaal tot aan de parking. Het minimumtarief voor de 
toegang tot de Parking Express bedraagt 2€ voor de eerste 30 minuten parkeren. Brussels South 
Charleroi Airport beschikt voortaan dus over vijf parkings om zo te tegemoet te kunnen komen 
aan de behoeften van de passagiers en hun begeleiders.  
 
De werken aan de inrit tot de Parking Express begonnen in april en zijn nu klaar. De parking zal op 4 
september 2017 in gebruik genomen worden. Deze inrit gaat rechtstreeks naar de drop-off zone, die 
zich op het dak van de overdekte parking P1 bevindt, vlakbij de zone van de precontroles. Het 
minimumtarief voor de toegang tot de parking bedraagt 2€ voor de eerste 30 minuten parkeren. De 
Parking Express telt 659 parkeerplaatsen.  
 
Brussels South Charleroi Airport beschikt vandaag dus over 7537 plaatsen, verdeeld over de vijf 
officiële parkings van de luchthaven.  
 

Parking 
Afstand tot 
Terminal 

Parking Express 3 minuten 

Parking P1 5 minuten 

Parking P2 10 minuten 

Parking P3 

Parking met gratis 
shuttle naar de 

terminal 
10 minuten 

Lock Park 
Beveiligde en 

gesloten parking 
 

5 minuten 

  
De volledige informatie met betrekking tot de tarieven van de parkings en het reserveren van plaatsen 
op Brussels South Charleroi Airport vindt u op de website van de luchthaven, via - http://www.charleroi-
airport.com/en/acces/parkings/index.html.   
 
Het gratis parkeren gedurende 15 minuten blijft behouden op parking P2 om passagiers te brengen of 
op te halen. 
 
De parkeerplaatsen voor mindervaliden bevinden zich op alle verdiepingen van P1, en ook op de 
Parking Express, het dichtst bij de terminal. 
 
Jean-Jacques CLOQUET, Afgevaardigd bestuurder van Brussels South Charleroi Airport, verklaart: 
“We hebben vandaag te maken met een nieuwe realiteit. De aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 
lagen aan de basis van de definitieve sluiting van de Parking Express. Na verschillende studies en een 
proactieve benadering van de verschillende diensten van BSCA zijn we tot de conclusie gekomen dat 
het dak van de parking P1 de beste optie was voor de nieuwe Parking Express. Op ongeveer vier 
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maanden tijd werd een inrit met rechtstreekse toegang tot het dak van P1 gebouwd. Op die manier 
werd opnieuw een zone geopend voor het brengen en ophalen van passagiers. Met deze heraanleg 
willen we ons aanbod parkeerplaatsen vergroten en de toegang tot de luchthaven vergemakkelijken 
om passagiers te brengen en op te halen.”  
 
  
 

*** 
Meer informatie  
 
Brussels South Charleroi Airport  
Vincent GRASSA 
Woordvoerder 
Telefoon: +32 (0)71 251.148 
E-mail: v.grassa@charleroi-airport.com  
 
 
 
Over Brussels South Charleroi Airport   

Brussels South Charleroi Airport is wat stiptheid betreft de 3de luchthaven wereldwijd binnen haar categorie. Het 
is de tweede luchthaven die de stad Brussel aandoet. Bogend op haar operationele ervaring en kennis van de 
sector, heeft BSCA in 2016 meer dan zeven miljoen passagiers de mogelijkheid geboden te vertrekken naar meer 
dan 150 bestemmingen in Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Vandaag telt Brussels South Charleroi 
Airport zes partnerluchtvaartmaatschappijen, namelijk Ryanair, Wizz Air, Pegasus Airlines, TUI fly, Air Corsica en 
Belavia.
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