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Eindhoven Airport blikt terug op rustige dag
tijdens OV-staking
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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 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. 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
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De staking in het openbaar vervoer op dinsdag 28 mei heeft op Eindhoven Airport geen

noemenswaardige verstoringen en/of vertragingen op de wegen naar de luchthaven opgeleverd.

In totaal vertrokken en arriveerden die dag zo’n 20.000 reizigers van/op ’s-lands tweede

luchthaven. Geen van hen mistte als gevolg van de ov-staking zijn vlucht. Ook werden geen

vluchten geannuleerd. Eindhoven Airport handelde drie extra vluchten af. De luchthaven had

zich goed voorbereid op de staking. Zo waren tal van communicatiemiddelen ingezet om

reizigers te informeren en werden extra taxivervoer en verkeersregelaars ingezet. Ook werd een

extra kiss&ride-zone ingericht. Er was beperkt busvervoer van- en naar Eindhoven Airport. Dat

bleek afdoende. Om mogelijke gevolgen van de ov-staking op te vangen, werkte Eindhoven

Airport nauw samen met diverse partijen in de regio. Zo was er voorafgaande aan- en tijdens de

staking nauw contact met Hermes, NS, Koninklijke Marechaussee, politie, Rijkswaterstaat en

gemeente Eindhoven.
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