
EindhovenAirport generated 16% growth in
2014
Eindhoven, 29 December 2014
Comparedwith 2013, Eindhoven Airport generated passenger growth of 16% in 2014 with
3,925,000 passengers using the airport, 528,000 more than in 2013 (3,396,853passengers).

There was a9% increase in the number of ight movements in 2014: 28,900 in 2014 comparedto
26,508 in 2013.

The 16%passenger growth is the result of an increase in the number of destinations: ights went
to 76 destinations in 2014, 6 more than in 2013.

In addition,average aircraft capacity is slightly bigger than it was in 2013 and theoccupancy rate
per ight has also increased.
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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,

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.

EindhovenAirport expects 4.1 million passengers to make use of the airport in 2015. Air tra c is
expected to rise to 30,500 ightmovements in 2015.
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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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