
Ruim 1 miljoen passagiers in juli en
augustus op Eindhoven Airport
Drukste zomer ooit!

Eindhoven, 8 september 2016

Ruim 1 miljoen passagiers (1.014.402) hebben in de maanden juli
en augustus gebruik gemaakt van Eindhoven Airport.
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OVER 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

Het is voor het eerst dat Eindhoven Airport in deze twee zomermaanden de grens

van 1 miljoen passagiers doorbreekt. Vorig jaar waren dat in dezelfde maanden nog

geen 900 duizend passagiers (896.106), een groei van 13%. Hierdoor is de zomer

van 2016 de drukste zomer ooit.

 

De luchthaven verwacht echter dat de drukste dag van het jaar pas vandaag zal zijn,

op 8 september 2016. Meer dan 18.000 passagiers vertrekken of komen aan. Vorig

jaar was de drukste dag op 7 augustus met 16.422 passagiers.

 

Naar verwachting zal Eindhoven Airport over geheel 2016 een groei van 7% gaan

realiseren in vergelijk met 2015 en uitkomen op circa 4,65 miljoen passagiers (2015:

4,33 miljoen passagiers). Het aantal vliegbewegingen zal over het jaar 2016 naar

verwachting uitkomen op 32.367, een groei van ruim 6% (2015 : 30.394

vliegbewegingen).

 

In de maanden januari tot en met augustus van dit jaar vervoerde Eindhoven Airport

3.040.504 passagiers, een groei van 3% in vergelijk tot 2015. Het aantal

vliegbewegingen in deze periode was 21.118, een groei van 2% in vergelijk tot 2015.

 

Voor een juiste interpretatie van de cijfers dient in acht te worden genomen dat

Eindhoven Airport in de maand juni van dit jaar 17 etmalen was gesloten voor al het

vliegverkeer in verband met de baanrenovatie.



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

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.

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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