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Eindhoven Airport matigt groei in 2019

Eindhoven Airport heeft besloten om de groei in het aantal vliegbewegingen voor 2019 te

matigen. De toegestane groei in 2019 tot maximaal 43.000 vliegbewegingen wordt door de

luchthaven gematigd tot naar schatting 41.000. Het groeipercentage ten opzichte van 2018

wordt daarmee ongeveer gehalveerd ten opzichte van de toegestane groei (5% groei versus

zo’n 10% toegestaan). Pas in 2020 zal het maximaal aantal toegestane vliegbewegingen van

43.000 worden bereikt.

 

De Proefcasus

In het derde kwartaal werd de analysefase afgerond van het traject ‘Eindhoven Airport na 2019’.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kondigde aan te starten met de Proefcasus. Het

doel van de Proefcasus is om op innovatieve wijze via participatie en overleg met de omgeving,

tot het best haalbare advies te komen over de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot een

toekomstbestendige en duurzame luchthaven in een gezonde leefomgeving.

Joost Meijs, algemeen directeur Eindhoven Airport NV: “We nemen de Proefcasus

buitengewoon serieus en zijn blij met het innovatieve karakter ervan. We hebben de afgelopen

jaren een enorme groei doorgemaakt en zijn daardoor een volwassen luchthaven geworden die

de Brainport regio kan faciliteren. Maar groei is geen doel op zich. Het is tijd om ons meer te

gaan richten op kwaliteit, de balans met de omgeving en een hierbij passende gecontroleerde

ontwikkeling. We geven met de beslissing van groeimatiging een duidelijk signaal af dat we dit

proces alle kansen en ruimte geven.” Meijs vervolgt: “We realiseren ons ook dat hiervoor tijd

nodig is en willen het proces niet onnodig onder spanning zetten door al in 2019 de grenzen van

de maximaal toegestane capaciteit te bereiken. Dat gebeurt nu pas in 2020.”

 

Druk derde kwartaal

⏲



OVER EINDHOVEN AIRPORT

Eindhoven Airport is de tweede luchthaven van Nederland met naar verwachting ruim 6 miljoen passagiers in
2018. De luchthaven zorgt voor een makkelijke verbinding van Brainport met Europa en verder, in balans met de
omgeving. Het gemak voor de reiziger komt tot uiting in de klantbelofte ‘Always Easy’. De
luchtvaartmaatschappijen verbinden Zuid-Nederland met meer dan 80 toeristische en zakelijke bestemmingen.
Samen met de partnerbedrijven biedt de luchthaven bijna 2000 arbeidsplaatsen en is daarmee een van de grote
werkgevers in de regio. We zijn ons bewust van de maatschappelijke impact die een luchthaven heeft.

De cijfers in het derde kwartaal zijn geheel volgens verwachting.  De gerealiseerde

passagiersgroei over de periode 1 juli 2018 t/m 30 september 2018 is 10%. In die periode

maakten 1.856.389  passagiers gebruik van de luchthaven, 177.674 passagiers meer dan in

dezelfde periode in 2017. De passagiersgroei is het gevolg van frequentieverhogingen, een

toename van de bezettingsgraad per vlucht en meer bestemmingen. De bezettingsgraad in het

derde kwartaal was gemiddeld 165,9 passagiers per vliegtuig ten opzichte van 162,2 in dezelfde

periode in 2017. De groei in aantal vliegbewegingen in deze periode was 8%, 11.184

vliegbewegingen tegenover 10.349 vliegbewegingen in 2017.

 

Over geheel 2018 verwacht Eindhoven Airport een groei van 10% te gaan realiseren tot 6,2

miljoen passagiers (2017: 5,7 miljoen passagiers).  De drukste dag ooit was 9 september 2018

met 22.718 passagiers (aankomend en vertrekkend).

 

Eindhoven Airport heeft besloten om de groei in het aantal vliegbewegingen voor 2019 te

matigen. De toegestane groei in 2019 tot maximaal 43.000 vliegbewegingen wordt door de

luchthaven gematigd tot naar schatting 41.000. Het groeipercentage ten opzichte van 2018

wordt daarmee ongeveer gehalveerd ten opzichte van de toegestane groei (5% groei versus zo’n

10% toegestaan). Pas in 2020 zal het maximaal aantal toegestane vliegbewegingen van 43.000

worden bereikt.

 

 

 

 



Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in ons DNA, we hebben continu aandacht voor het evenwicht
tussen internationale connectiviteit en de leefbaarheid in de omgeving. De aandelen van Eindhoven Airport N.V.
zijn in handen van Schiphol Nederland B.V., de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Eindhoven. 

Voor meer informatie - E-mail: press@eindhovenairport.nl Telefoon: 040-2919855
http://nieuws.eindhovenairport.nl/nl Twitter: https://twitter.com/EINairport
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