
OVER EINDHOVEN AIRPORT

Eindhoven Airport is de tweede luchthaven van Nederland met ruim 6,7 miljoen passagiers in 2019. 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 85 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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Verkeer en vervoercijfers 18 juni tot en met 31
juli
Het aantal vluchten van en naar Eindhoven Airport tussen 18 juni en 31 juli daalde ten opzichte

van dezelfde periode vorig jaar met 50 procent tot 2853 (5682 in 2019). Het aantal passagiers

lag in die periode op 290.289; tegenover 939.949 in 2019 (- 70 procent).

Van de drie grootste airlines op Eindhoven Airport (Ryanair, Transavia en Wizz Air) startte

Transavia op 18 juni weer met vliegen van en naar Eindhoven Airport. Ryanair en Wizz Air

bleven beperkt vliegen van en naar Eindhoven Airport. Na de versoepeling van de restricties

voor reizen binnen Europa op 15 juni groeide het vliegverkeer en het aantal bestemmingen

weer. In juli lag het totaal aantal vluchten op 2405 (tegenover 4017 in diezelfde maand in 2019)

Eindhoven Airport ademt mee met het ingezette herstel en zorgt dat voldoende capaciteit

beschikbaar is om het aantal passagiers en vluchten veilig en efficiënt af te handelen.
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http://nieuws.eindhovenairport.nl/


 

 

 

 

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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