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Brussels Airport, 11 oktober 2017 

 
Brussels Airport investeert 52 miljoen euro 

in nieuwe instapbruggen voor pier B  
 
 
Brussels Airport investeert meer dan 52 miljoen euro om pier B uit te rusten met 
nieuwe instapbruggen en zet in op meer passagierscomfort. Deze grootschalige werken 
zijn een belangrijke fase om in te spelen op de toekomstige eisen van haar klanten, 
passagiers en luchtvaartmaatschappijen en als voorbereiding op de technologische 
ontwikkelingen in de luchtvaartindustrie.   
 
De 24 in- en uitstapbruggen van pier B dateren van 1992 en zullen worden vervangen 
door state-of-the-art bruggen om tegemoet te komen aan de algemene tendens van de 
luchtvaartmaatschappijen om met steeds grotere vliegtuigen op Brussels Airport te 
vliegen. Deze nieuwe, geautomatiseerde bruggen zijn uitgerust met airconditioning en 
hebben met hun grote ramen een moderne uitstraling. Ze zijn ook een pak efficiënter. 
 
“Deze belangrijke investering in nieuwe state-of-the-art instapbruggen past perfect in de 
strategie van Brussels Airport om het comfort van onze klanten, passagiers en 
luchtvaartmaatschappijen en de operationele efficiëntie te verbeteren”, legt Arnaud 
Feist, CEO van Brussels Airport, uit.  
 
Twee derde van de nieuwe bruggen zal bestaan uit een dubbele brug voor toegang tot 
het vliegtuig waardoor het in- en uitstappen sneller kan verlopen en aan de passagiers 
meer comfort wordt geboden, terwijl de luchtvaartmaatschappijen op een betere 
operationele efficiëntie kunnen rekenen. Aan deuren 31 en 33 van pier B zal een 
driedubbele instapbrug worden geïnstalleerd. Hierdoor zal Brussels Airport in de 
toekomst klaar zal zijn om te voldoen aan elke vraag van luchtvaartmaatschappijen om 
met een A380 te vliegen. Intussen zal ze kunnen dienstdoen als dubbele instapbrug voor 
andere grote vliegtuigen van het type Airbus A330, A350 en Boeing 777 en 787. De 
installatie van deze driedubbele brug is deze week van start gegaan. Dit is de eerste fase 
van het renovatieprogramma. 
 
 
 

mailto:florence.muls@brusselsairport.be
mailto:cm@brusselsairport.be
http://www.brusselsairport.be/


   

 
 

   

Press Office: Brussels Airport Company – Corporate Communications – Tel. + 32 2 753 53 53 
Florence Muls, External Communications Manager: + 32 2 753 43 20 – florence.muls@brusselsairport.be 

Anke Fransen, Media Relations Manager: + 32 2 753 43 95 – anke.fransen@brusselsairport.be 
www.brusselsairport.be 

De vervanging van de 22 overige instapbruggen gaat eind 2018 van start.  Met het oog 
op maximale operationele capaciteit zullen deze werken gefaseerd uitgevoerd worden. 
Het project zal rond 2022 voltooid zijn.  
 
 
      
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  
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