
EindhovenAirport expands terminal with
new baggage hall
Eindhoven, 28 January 2016
EindhovenAirport has started preparatory building work for a new baggage hall which isto be on
the ground oor on the right-hand side of the terminal. The rst oor will be used for supporting
functions, such as o ce space.

Dueto the expected growth of Eindhoven Airport over the coming years, the currentbaggage
system is no longer adequate and the baggage hall is therefore beingexpanded to house a new
system with more than double the capacity. The totalgross oor area of the extension will be
almost 5000 m2, half ofwhich will be used for the new baggage system. Work on the new
baggage hallwill begin in the rst quarter of 2016 and the new hall is expected to beoperational
in the second quarter of 2017.
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ABOUT EINDHOVEN AIRPORT

Eindhoven Airport, met meer dan 4 miljoen passagiers in

2015 inmiddels de tweede luchthaven van Nederland, bevordert het

vestigingsklimaat van Zuid Nederland en is cruciaal voor de regio om haar

ambities te verwezenlijken. De luchthaven streeft naar een breed

portfolio van bestemmingen. Vanaf Eindhoven Airport wordt er naar meer dan 75

bestemmingen gevlogen. Eindhoven Airport is een

luchthaven waar snelheid & beleving de toegevoegde waarden zijn. Eindhoven Airport
verbindt Brainport met, met name,

Oncethe new hall is operational, the current baggage hall area will be used foroperational and
commercial space accessible to the public.

In order to meetEindhoven Airport’s sustainability targets, this extension will have the same
energy label as the terminal, the A+ label. Features such as led presencedetectors, insulated
glazing and solar panels will be included in the design.



Home (http://www.eindhovenairport.nl/nl)  › Nieuws

Europa en maakt de regio internationaal bereikbaar. De luchthaven

is met 1500 directe arbeidsplaatsen uitgegroeid tot één van de grootste

regionale werkverscha ers. Volgens de afspraken tussen nationale en regionale

belanghebbende partijen krijgt Eindhoven Airport de ruimte zich te ontwikkelen

tot zo’n 5, 5 miljoen passagiers in 2020. Deze groei komt tot stand met

draagvlak van de omgeving en binnen de kaders van het Aldersadvies en de

Luchtvaartnota van de regering. Eindhoven Airport voert een geïntegreerd beleid

met betrekking tot groei, omgeving en duurzaamheid.

De afdeling Corporate Communications voorziet media van informatie en behandelt
verzoeken voor interviews, opnames en beeldmateriaal. Corporate Communications is
bereikbaar via telefoonnummer 040-2919855. 
Buiten kantooruren kunt u voor dringende zaken terecht op voorgaand nummer voor de
dienstdoende woordvoerder.
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