
Brussels Airport, 20 oktober 2017  
  

Brussels Airport uitgedrukt in cijfers op Internationale Dag van de Statistiek  
  

Brussels Airport is een buitengewone plek. Maar hoe buitengewoon precies en 

uitgedrukt in wat? In het totaal aantal aankomende en vertrekkende passagiers? Of 

eerder in kilo’s behandelde bagage? In het aantal geserveerde koffies? Deze 

Internationale Dag van de Statistiek is het uitgelezen moment om enkele interessante 

cijfers over de luchthaven te onthullen. Ontdek het op:  

https://brusselsairportinnumbers.brusselsairport.be/nl#we-love-numbers  
  

De Brussels Airport passagier  

Jaarlijks verwelkomt Brussels Airport ongeveer 22 miljoen passagiers van 191 
verschillende nationaliteiten. Iets meer mannen (54%) dan vrouwen (46%) maken 
gebruik van de luchthaven en de gemiddelde passagier is 41,8 jaar oud. 40% van de 
passagiers reist enkel met handbagage; 50% checkt zich online in.  
  

7.000 kopjes koffie om wakker te worden  

Op Brussels Airport wordt door de reizigers best wat gedronken. Per dag worden zo’n 
7.000 kopjes koffie geconsumeerd, 5.600 biertjes uitgeschonken en 3.300 flesjes water 
verkocht. Ook versnaperingen zijn in trek: dagelijks worden er 3500 croissants of 
chocoladebroodjes en 164,5 kg frietjes verorberd, en één kilogram chocolade per minuut 
verkocht.  
  

181 tennisvelden aan zonnepanelen  

Elke passagier verbruikt ongeveer 8 liter water en produceert zo’n 155 gram afval per 
dag. Vandaag wordt al 25% van dat afval gerecycleerd. Zo werden bijvoorbeeld 9000 
fleece sweaters gemaakt uit 98 ton plastic. Bovendien liggen er in totaal 181 tennisvelden 
aan zonnepanelen op de terreinen van Brussels Airport om elektriciteit te genereren.  
  

Sanitaire stop alvorens vertrek kan in 400 toiletten  

Ook kinderen kunnen in één van de 30 luierruimtes worden verschoond. Iets verloren op 
de luchthaven? Dan behoort dat tot één van de 20.537 verloren voorwerpen per jaar. 
Gelukkig wordt één derde van de objecten terugbezorgd aan de eigenaar.  
  

Nog niet genoeg cijfers? Neem dan een kijkje op de website en ontdek nog vele andere 
interessante weetjes over Brussels Airport: 
https://brusselsairportinnumbers.brusselsairport.be/en#we-love-numbers   
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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 

binnenEuropees 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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