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Canopy over walkways on apron completed

The construction of the gallery covering the walkways on the platform of Eindhoven Airport has

been completed. The roofing, which is approximately 600 metres long, offers extra comfort to

travellers because of the protection it provides against the weather. In addition, the special

design of the gallery, with its ceiling decorated with Brabant icons from the past, present and

future, gives a picture of Eindhoven and the Brainport region. The design is inspired by 'Poplar

Avenue in Autumn' the painting that Van Gogh painted in Nuenen in 1884. The traveler walks

through 'the avenue' and gets to know the region through the illustrations that refer to Van

Gogh, innovations/technology, architecture, art and culture. In the wall there is extra attention

for PSV and Brainport Eindhoven because of the mark they leave on Eindhoven and the region.

By paying ample attention to the Brainport region in the design of the gallery, it is a calling card

for the region.
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ABOUT EINDHOVEN AIRPORT

Eindhoven Airport is de tweede luchthaven van Nederland. 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
onze klantbelofte. De luchtvaartmaatschappijen verbinden Zuid-Nederland met meer dan 85 toeristische en
zakelijke bestemmingen. Samen met de partnerbedrijven biedt de luchthaven circa 1500 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
http://nieuws.eindhovenairport.nl/nl Twitter: https://twitter.com/EINairport
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