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Wizz Air verduurzaamt vloot, dagelijks met
nieuwe A321 NEO van Eindhoven Airport naar
Budapest

De Hongaarse luchtvaartmaatschappij Wizz Air vliegt vanaf nu dagelijks met de duurzame
Airbus A321 NEO naar Budapest. Met de aanschaf van dit vliegtuig geeft Wizz Air de aftrap voor
de vlootvernieuwing en verduurzaming daarvan op Eindhoven Airport. Het nieuwe vliegtuig
vervangt de Airbus A321 CEO van Wizz Air. De A321 NEO stoot ruim 50 procent minder CO2
uit dan de A321 CEO vliegtuigen van Wizz Air. Ook op de uitstoot van
stikstofmonoxide/stikstofdioxide scoort het nieuwe toestel goed. Per vlucht wordt zo’n 43
procent minder stikstofmonoxide/stikstofdioxide uitgestoten. Daarnaast is het toestel
duurzamer dan de huidige vliegtuigen van Wizz Air. Zo is het kerosineverbruik per vlucht
ongeacht de bestemming zo’n zestien procent lager dan de A321 CEO. Wizz Air voert in 2019
vanaf Eindhoven Airport zo’n 700 vluchten uit met het nieuwe toestel. Dat is een kleine tien
procent van het totaal aantal vliegbewegingen dat Wizz Air in 2019 op Eindhoven Airport
uitvoert. Het nieuwe toestel telt 239 plekken. Dat is 9 meer dan in de A321 CEO.
Jozsef Varadi, CEO van Wizz Air: “We zijn er van overtuigd dat de NEO een gamechanger is
voor Wizz Air. Het toestel verbruikt fors minder kerosine en heeft een grotere
passagierscapaciteit. Dat is efficiënter en duurzamer.”
De verduurzaming van de vloot past bij de ambitie van Eindhoven Airport om te verduurzamen.
Naar verwachting komen in 2019 meer vliegtuigmaatschappijen met schonere en duurzamere
vliegtuigen naar Eindhoven Airport.

OVER EINDHOVEN AIRPORT

Eindhoven Airport is de tweede luchthaven van Nederland met 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 ZuidNederland 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. 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.
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