
 

Persbericht 

Internationale luchthavens Antwerpen en Oostende-Brugge  
herdenken aanslagen Brussel  

Dinsdag 21 maart 2017 – Morgen zullen medewerkers en directie van de internationale luchthavens 
Antwerpen en Oostende-Brugge stilstaan bij de aanslagen van precies één jaar geleden op Brussels 
Airport.  

De Vlaamse luchthavens kregen, na de aanslagen in Brussel, extra vluchten te verwerken. Deze 
hadden tot gevolg dat Luchthaven Antwerpen zo'n 20.000 extra passagiers opving en de Luchthaven 
van Oostende 100.000 extra passagiers verwelkomde.  Hiermee waren beide luchthavens 
actief onderdeel van het zogenaamde "rescue team".  Deze grote toename in vliegverkeer, passagiers 
en bagage betekende een organisatorische uitdaging voor de luchthavens.   

Marcel Buelens, CEO van de luchthaven van Antwerpen en de luchthaven van Oostende-
Brugge, zei vandaag: "Het voltallige team van onze luchthavens was, net als zovelen, diep 
geschokt door de aanslagen van een jaar geleden. De verschrikkelijke gebeurtenissen in 
Brussel hadden voor de medewerkers  van onze luchthavens directe gevolgen.  Het was voor 
ons een eer om onze collega's van Brussels Airport en de betroffen luchtvaartmaatschappijen 
te helpen door bijkomende passagiers een veilige en comfortabele reiservaring te garanderen 
vanaf onze luchthavens. De verhoging van veiligheidsmaatregelen resulteerde in lessen die 
getrokken zijn uit de praktijk. Lessen die werden meegenomen in de herstructurering 
van onze terminal om naast een plezierige ervaring vooral een veilige reis te garanderen." 

Over Luchthaven Antwerpen  
De internationale luchthaven van Antwerpen maakt deel uit van de Franse groep Egis en bestaat uit een LEM-
LOM beheersstructuur. Hierbij staat Egis in voor de commerciële uitbating van de luchthaven (LEM), de overheid 
(LOM) is verantwoordelijk voor de basisinfrastructuur. Twee luchtvaartmaatschappijen bieden vluchten aan 
naar 9 Europese bestemmingen. Naast lijnvluchten worden er charters, privévluchten en trainingsvluchten 
aangeboden vanop deze luchthaven. De luchthaven is kleinschalig en staat bekend om zijn snelle check-in, korte 
wandelafstanden en betaalbare parking. 

 In 2016 telde de luchthaven van Antwerpen 276.311 passagiers, een stijging van 24,9% tov 2015.  Het aantal 
bewegingen daalde met 8,6% naar 41.403 in 2016.  www.antwerpairport.be 

Over Luchthaven Oostende-Brugge 
De internationale luchthaven Oostende-Brugge maakt deel uit van de Franse groep Egis en bestaat uit een LEM-
LOM beheersstructuur. Hierbij staat Egis in voor de commerciële uitbating van de luchthaven (LEM), de overheid 
(LOM) is verantwoordelijk voor de basisinfrastructuur. Een belangrijk deel van de activiteiten van de luchthaven 
zijn gericht op vrachtvervoer. Naast cargovluchten zijn er ook lijnvluchten, met TUI als belangrijkste 
luchtvaartmaatschappij. De luchthaven staat eveneens ter beschikking voor privétoestellen, zakenreizen, 
trainingsvluchten en ad hoc vluchten. In 2016 telde de internationale luchthaven van Oostende-Brugge 434.970 
passagiers, een stijging van 57,6% ten opzichte van 2015.www.ost.aero 
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