
 
 

Luchthaven Antwerpen opent officieel nieuwe vertrekhal 
Passagiersbeleving en comfort als uitgangpunt 

 

Donderdag 20 april 2017 – Luchthaven Antwerpen opent deze avond, onder grote belangstelling de 
nieuwe vertrekhal die de passagiersbeleving en het comfort zal optimaliseren voor alle 
vertrekkende reizigers. 

De werken, die eind vorig jaar zijn gestart, zorgen ervoor dat er heel wat extra ruimte beschikbaar is 
voor vertrekkende passagiers. Dankzij de aanbouw werd er plaats gecreëerd om een bijkomende 
security lane te installeren hetgeen de passagiersflow vlotter zal doen verlopen.  De tweede security 
lane zal tevens gebruikt worden als fast lane voor zakelijke passagiers en VIP klanten.  Verder biedt 
de intra Schengen zone heel wat ruimte om te werken, te eten en te relaxen.    

De grootste vernieuwing die meteen opvalt, is de grote bar van de Antwerp Fly Shop waar reizigers 
een lokaal biertje van het vat kunnen degusteren of nog iets kunnen eten.  De aanverwante shop 
biedt nog een aantal Antwerps getinte gadgets, zoals chocolade en bierpakketten. 
Kathleen Borms, Managing Director van De Antwerp Fly Shop is erg opgetogen met de vernieuwde 
vertrekhal: “wij hebben vorig jaar de shop aan landzijde geopend, en zijn blij dat wij onze 
succesformule nu ook aan de passagiers kunnen aanbieden na de securitycheck.  Onze filosofie is om 
toffe, Antwerpse producten aan te bieden aan de reizigers. Zo werken wij met De Koninck, De Laet 
en Van Haver en Vascobelo en alle meubels zijn van de Antwerpse fabrikant Serax.”  

De werken vingen aan in xx 2016 en de totale investeringen, inclusief de investeringen van alle  
betrokken partijen bedraagt €1.500.000.  Ook de rest van het luchthavengebouw kreeg een gro 

ndige opfrisbeurt, zo werd de volledige signalisatie onder handen genomen en werden een aantal 
nieuwe commerciële ruimtes ingevuld.  Vanaf begin mei zullen de werken aanvangen voor de 
invulling van een Louis Delhaize, een lokale supermarkt die niet alleen voor de regelmatige bezoekers 
maar ook voor de buurtbewoners een troef zal spelen. 

Marcel Buelens, CEO luchthavens Antwerpen & Oostende-Brugge zei tijdens de openingsspeech: ‘dit 
is een belangrijke mijlpaal voor de luchthaven. Niet alleen zullen de passagiers op een aangenamere, 
meer comfortabele manier vanuit deze luchthaven kunnen vertrekken of toekomen, deze 
vernieuwing zal de Antwerpse luchthaven nog meer op de kaart zetten en zal nog meer reizigers naar 
deze regionale luchthaven brengen. Ik wil ook van deze gelegenheid gebruik maken om alle 
passagiers die de voorbije maanden vanuit Antwerpen zijn vertrokken te bedanken voor hun geduld. 
Ook een grote pluim aan het personeel want de omstandigheden waren niet altijd ideaal.  



Vandaag wordt tevens het nieuwe logo van de luchthaven bekend gemaakt. Geen spectaculaire 
nieuwe kleuren, maar de toevoeging van 1 woord dat staat voor kwaliteit. Vanaf heden worden de 
luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge gerefereerd als ‘Flanders International Airport’.  De 
luchthavens willen hiermee samen met Visit Flanders het Vlaams erfgoed in de kijker plaatsen, de 
link naar de Vlaamse kunststeden helpen promoten en al wat moois en lekkers dat Vlaanderen te 
bieden heeft.   

Marcel Buelens is ook zeer tevreden over de naamswijziging: “ik ben ervan overtuigd dat het ons zal 
helpen om samen met Toerisme Vlaanderen meer buitenlandse reizigers naar Vlaanderen over te 
vliegen.  Wij staan in ieder geval klaar om hen met open armen te ontvangen!” 

Eerder vandaag werd het boek ‘Antwerp Airport Revival’ voorgesteld. Dit boek van auteur Freddy 
Michiels schetst een beeld van de luchthaven doorheen de jaren met een stevige blik op de 
toekomst. 

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 

Perscontact Luchthaven Antwerpen  
Catherine Stuyck – catherine.stuyck@antwerpairport.aero  
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