
 

Nieuws & Media

http://www.eindhovenairport.nl/nl


Vanderlande ‘sluit de cirkel’ op
Eindhoven Airport
Veghel, 20 februari 2017

In samenwerking met Eindhoven Airport, leveranciers en
recyclingbedrijven wil Vanderlande onderdelen van het bestaande
bagageafhandelingssysteem op de luchthaven hergebruiken om
de levensloop van de materialen te verlengen in plaats van
onderdelen weg te gooien.

Vanderlande verzorgt de uitbreiding van het bagageafhandelingssysteem op

Eindhoven Airport en werkt daarbij volgens de normen van het Closing-the-Loop-

project. Dit gebeurt als onderdeel van de uitbreiding van de bagagehal, waardoor de

capaciteit van het systeem aanzienlijk toeneemt als de bouw aan het einde van het

eerste kwartaal van 2017 voltooid is.

”Dit initiatief maakt deel uit van een gemeenschappelijk stappenplan
voor innovatie en duurzaamheid dat aansluit op de doelstellingen van
Vanderlande en Eindhoven Airport ten aanzien van een
verantwoordelijk milieubeleid. Het algemene doel is het tegengaan van
afbreuk van de waardeketen door de levensduur van de huidige
bagageafhandelingsapparatuur op Eindhoven Airport te verlengen.”

—  Andrew Manship, Executive Vice President Airports bij Vanderlande

”Eindhoven Airport zet met het Closing-the-loop-project de volgende
stap naar een circulaire economie. Het project verkent een
bedrijfsmodel en creëert bewustzijn over de noodzaak van een
overgang van een lineaire naar een circulaire economie.”

—  Gaby Mols, Manager Corporate Responsibility bij Eindhoven Airport



OVER EINDHOVEN AIRPORT

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.

Ondernemingen volgen vooral lineaire industriële processen, waarbij producten

worden geproduceerd, gebruikt en vervolgens als afval worden afgevoerd. Door de

toenemende schaarste en uitputting van natuurlijke grondsto en is dit echter niet

duurzaam.

Daarnaast worden materialen steeds duurder en het percentage dat hiervan kan

worden hergebruikt door conventioneel recyclen is niet hoog genoeg om het gat te

kunnen dichten. De meest logische oplossing is overschakelen van een lineaire op

een circulaire economie – en dit is de motivatie voor het Closing-the-Loop-project.
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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 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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