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Eindhoven Airport start 1e kwartaal 2012
met 21% groei
Eindhoven, 5 april 2012

Eindhoven Airport realiseerde een passagiersgroei van 21 % over
de eerste 3 maanden van 2012 ten opzichte van 2011.

In de periode januari tot en met maart werden 538.000 passagiers afgehandeld,

95.000 meer dan in 2011 over de eerste drie maanden.

De 13 nieuwe lijndiensten brengen de sterke groei met zich mee: van januari tot en

met maart 2012 werden 529.000 lijndienstpassagiers vervoerd van en naar de 47

lijndienstbestemmingen. In 2011 waren dat 432.000 passagiers naar 34

bestemmingen, in dit segment is de groei 23 %.

Het aantal vakantiecharterpassagiers nam af in het eerste kwartaal van 2012: 6.700

ten opzichte van 9.200 in het eerste kwartaal 2011. De passagiersaantallen in het

'general aviation' vliegverkeer (dit betreft voornamelijk zakelijke charters op

incidentele basis) bleef met 2.500 passagiers gelijk aan het eerste kwartaal van 2011.

Over januari-maart werden in 2012 4.970 vliegbewegingen uitgevoerd, 19% meer

dan over dezelfde periode in 2011 (4.184).

Over geheel 2012 verwacht Eindhoven Airport een groei van 12% te gaan realiseren

tot ruim 2,9 miljoen passagiers (2011: ruim 2,6 miljoen passagiers).

Bereikbaarheid voor Vlaanderen vergroot

Sinds dit kwartaal is er voor de Vlaamse markt een buslijndienst gestart om

Eindhoven Airport beter bereikbaar te maken vanuit Vlaanderen. AIRPORTBUS.eu

biedt snelbusvervoer aan tussen verschillende steden (Turnhout, Antwerpen,

Mechelen, Leuven, Louvain-la-Neuve en Genappe) en de luchthavens van Charleroi

en Eindhoven. De tickets zijn eenvoudig via de website www.airportbus.eu

(http://www.airportbus.eu) te reserveren of aan de balie in de terminal. De bussen

vertrekken vanaf de AIRPORTBUS.eu-halte, direct bij de terminal.

http://www.airportbus.eu/
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Eindhoven Airport, met meer dan 4,7 miljoen passagiers in 2016 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 70 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 of per e-mail tijdens kantooruren via
press@eindhovenairport.nl 
Buiten kantooruren kunt u voor dringende zaken terecht op voorgaand nummer voor de
dienstdoende woordvoerder.
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