Eindhoven Airport verwacht recordzomer
Eindhoven, 6 juli 2018
Eindhoven Airport realiseerde een passagiersgroei ten opzichte van 2017
van 9% over de eerste 6 maanden van 2018.
In de periode januari tot en met juni 2018 maakten 2.927.000 passagiers gebruik van de
luchthaven, 252.000 passagiers meer dan de dezelfde periode in 2017 (2017 : 2.675.000
passagiers). De passagiersgroei is het gevolg van frequentieverhogingen, een toename van de
bezettingsgraad per vlucht en meer bestemmingen. De bezettingsgraad was in de eerste helft
van 2018 gemiddeld 157,4 passagiers per vliegtuig ten opzichte van 151 passagiers in 2017. De
groei in aantal vliegbewegingen in deze periode is 5 %, 18.600 vliegbewegingen in 2018 ten
opzichte van 17.700 vliegbewegingen in 2017.
Vandaag start de zomervakantieperiode; de verwachting is dat er in de maanden juli en
augustus een recordaantal van meer dan 1.200.000 passagiers gebruik zullen maken van
Eindhoven Airport.
De drukste dag tot nu toe was vrijdag 29 juni met 21.388 passagiers (aankomend en
vertrekkend). De verwachting is dat de drukste dag van 2018 voor Eindhoven Airport nog zal
gaan plaatsvinden.
Over geheel 2018 verwacht Eindhoven Airport een groei van 10,5% te gaan realiseren tot 6,3
miljoen passagiers (2017: 5,7 miljoen passagiers). Het aantal vliegbewegingen zal over het jaar
2018 naar verwachting uitkomen op ongeveer 39.900 (2017: 36.500 vliegbewegingen).

OVER EINDHOVEN AIRPORT

Eindhoven Airport verbindt Brainport Eindhoven met de economische en toeristische centra in Europa en in de
rest van de wereld en bevordert het vestigingsklimaat van Zuid-Nederland. Vanaf de tweede luchthaven van
Nederland kan naar meer dan 80 bestemmingen worden gevlogen. Het gemak van de passagier staat hierbij
centraal en komt tot uiting in de klantbelofte ‘Always Easy’. Eindhoven Airport krijgt de ruimte om zich stapsgewijs
te ontwikkelen naar ruim 6 miljoen passagiers in 2019. Deze groei komt tot stand met draagvlak van de omgeving

en binnen de kaders van de medegebruikvergunning en de Luchtvaartnota. Het evenwicht tussen internationale
connectiviteit en leefbaarheid en duurzaamheid staat aan de basis hiervan. Samen met de partnerbedrijven is
Eindhoven Airport een van de grotere werkverschaffers in de regio. De verwachting is dat de luchthaven in 2019
2.000 directe arbeidsplaatsen zal bieden.

De afdeling Corporate Communications & Public Affairs voorziet media van informatie en behandelt verzoeken
voor interviews, opnames en beeldmateriaal.
Corporate Communications & Public Affairs is bereikbaar via telefoonnummer 040-2919855 of per e-mail tijdens
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