Internationale Luchthaven

Brussels
Airport
Brussels Airport is jouw poort naar de wereld!
Met 21,8 miljoen passagiers in 2016, bijna 500.000 ton vracht
en een oppervlakte van 1.245 hectare is het de grootste
luchthaven van het land (en een van de belangrijkste
van Europa). De Belgische nationale luchthaven biedt
vakantiegangers en zakenreizigers 238 rechtstreekse
bestemmingen bij zo’n tachtig luchtvaartmaatschappijen:
een vliegticket is alles wat je nodig hebt om de wereld
te ontdekken.
60.000 JOBS
Brussels Airport ligt op het grondgebied
van de gemeenten Zaventem, MachelenDiegem, Steenokkerzeel en Kortenberg op
11 kilometer van de Europese hoofdstad.
Naast Brussels Airport Company, het bedrijf
dat de luchthaven uitbaat, zijn er bijna 260
bedrijven actief: luchtvaartmaatschappijen,
bagageafhandelaars, horeca en winkels,
logistieke bedrijven, onderhoudsbedrijven,
dienstenbedrijven en nog veel meer.
In totaal werken er 20.000 medewerkers
op de luchthaven. Nog eens 40.000 mensen
hebben hun job indirect aan Brussels Airport
te danken, bijvoorbeeld in het toerisme.
En de luchthaven heeft ambitieuze plannen. Dankzij de groei in het passagiers- en
vrachtvervoer kan Brussels Airport tegen
2040 nog eens 60.000 mensen rechtstreeks
of onrechtstreeks een job verschaffen. Op
die manier wil de luchthaven ons land met
de wereld verbinden en in de economische
‘premier league’ houden.
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KRUISPUNT VAN
VERVOERMOGELIJKHEDEN
De luchthaven is een kruispunt van verschillende transportmogelijkheden. Je raakt er
met de auto, de trein, de bus, de taxi of de
ﬁets. Ter plaatse kun je een andere bus of
trein nemen of op het vliegtuig stappen.
Brussels Airport wil die intermodaliteit in
de toekomst nog uitbreiden en versterken.
Zo zal in 2020 ook een tram naar de luchthaven rijden.

INVESTERINGEN &
DIENSTVERLENING
Brussels Airport investeert samen met de
luchthavenbedrijven in infrastructuur en
diensten voor passagiers. Zo opende ze in
2015 Connector, het verbindingsgebouw
tussen de vertrekhal en Pier A, en renoveerde ze twee van de drie landingsbanen.
Verschillende zones in de terminal en de
pieren kregen een nieuwe look: er kwamen
winkels, restaurants en dienstenbedrijven
die beter aansluiten bij de verwachtingen

van passagiers en medewerkers. Met een
groeiend aantal passagiers wil Brussels
Airport blijven investeren in de luchthaven
en de dienstverlening. De komende vijf jaar
plant de luchthaven ongeveer 1 miljard euro
aan investeringen, onder meer in nieuwe
bagagescanners (die aan de strengste veiligheidsnormen voldoen) en een renovatie
van de derde startbaan.
Brussels Airport realiseert haar investeringen op een duurzame manier, met aandacht voor haar omgeving en het milieu. Dat
engagement vertaalt zich in projecten als
een eigen waterzuiveringsstation en een
zonnepanelenpark. De luchthaven houdt
ook de vinger aan de virtuele pols en investeert in nieuwe technologieën die het
comfort van de passagiers verhogen, zoals
een eigen app en oplaadpunten voor gsm’s.
De luchthaven streeft bovendien naar een
open relatie met passagiers, klanten, buren
en overheden. Wie een vraag heeft, kan
terecht op de website, sociale media zoals
Twitter en Facebook, de helpdesk of het
informatiecentrum in de aankomsthal.
www.visitbrusselsairport.be

airport

BRUSSEL

IN CIJFERS
TRAFIEK IN 2016
Vracht
Passagiers
Bewegingen

495.000 ton
21,8 miljoen
223.688

PRAKTISCH
Wil je tijdens de Luchtvaartdag Brussels
Airport bezoeken? Registreer je dan op
www.visitbrusselsairport.be. Het startpunt voor alle activiteiten is de centrale
hub. Je kunt er ook terecht voor een
bezoekje aan verschillende stands,
een hapje en een drankje. Vergeet je
identiteitskaart niet!

BRUSSELS AIRPORT
1930 Zaventem
www.brusselsairport.be
Inschrijven:
www.visitbrusselsairport.be

BEREIKBAARHEID
MET DE FIETS
MET HET OPENBAAR
VERVOER
TREIN
De luchthaven is vanuit het hele land makkelijk en rechtstreeks
met de trein bereikbaar. Het station bevindt zich op niveau -1. Meer
info op www.nmbs.be.

BUS
De Lijn heeft buslijnen naar Brussels Airport vanuit heel VlaamsBrabant en Brussel. De MIVB verbindt de luchthaven met de Europese
wijk. Het busstation bevindt zich op niveau 0 in de luchthaven.
Meer info op www.delijn.be en www.mivb.be. Aan platform B van de
luchthaventerminal (niveau 0) vertrekt elke 10 minuten een gratis bus
van De Lijn naar de centrale hub van de Luchtvaartdag op Brucargo.

Gratis ﬁetsparkings zijn beschikbaar aan de centrale hub en aan
de aankomsthal (niveau 0), waar je de shuttle naar de centrale
hub kunt nemen.

MET DE WAGEN
Brussels Airport is vlot bereikbaar via de autosnelwegen E40 en
E19. Let wel op: het aantal parkeerplaatsen aan de centrale hub is
beperkt. Bij je registratie voor de Luchtvaartdag via www.visitbrusselsairport.be kun je je aanmelden voor een parkeerplaats. Brucargo
is een operationele zone: om de veiligheid te garanderen, mag je
enkel parkeren op de plaats die je krijgt toegewezen.
Meer info: www.visitbrusselsairport.be
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Programmatie
2
1

Brussels Airport
Company
 Centrale hub Brussels
Airport
 10:00 - 18:00
€ Gratis
 Vooraf inschrijven verplicht
via visitbrusselsairport.be
 Deels toegankelijk

Brussels Airport Company
zorgt als luchthavenuitbater
voor de infrastructuur en
coördinatie van de activiteiten op Brussels Airport. Met
21,8 miljoen passagiers in
2016 is Brussels Airport een
van de belangrijkste luchthavens van Europa en de
grootste van België. Elke dag
opnieuw begeleiden we zo’n
60.000 passagiers naar hun
bestemming. Hoe we dat
doen, kun je ontdekken op
onze stand. Kom er proeven
van het dagelijkse leven op
Brussels Airport. Want onze
luchthaven, da’s ook jouw
luchthaven!
 WWW.BRUSSELSAIRPORT.BE

TUI

3

Randstad

4

DHL

 Centrale hub Brussels Airport

 Centrale hub Brussels Airport

 Centrale hub Brussels Airport

 10:00-18:00

 10:00 - 18:00

 10:00 - 18:00

€ Gratis

€ Gratis

€ Gratis

 Vooraf inschrijven verplicht
via visitbrusselsairport.be

 Vooraf inschrijven verplicht
via visitbrusselsairport.be

 Vooraf inschrijven verplicht
via visitbrusselsairport.be

 Overal toegankelijk

 Overal toegankelijk

 Overal toegankelijk

TUI, discover your smile! Onze
slogan ken je wellicht, maar
ken je ons ook als bedrijf?
TUI is een innovatieve en
duurzame onderneming en
omvat een touroperator, de
TUI Shop-reiskantoren, luchtvaartmaatschappij TUI Fly en
onderhoudsbedrijf Tec4Jets.
Wil je weten welke maatregelen we bij TUI nemen om
onze ecologische voetafdruk
te beperken? Wil je graag onze
duurzame vloot ontdekken?
Of ben je benieuwd naar onze
innovaties op het vlak van
virtual reality? Kom ons bezoeken en maak kans op een
innovatieve prijs.
 WWW.TUI.BE

Bij de collega’s van Randstad
Airport kun je terecht met al
je vragen over werken op de
luchthaven. We kennen de
gezochte proﬁelen en kunnen
makkelijk achterhalen of je
een geschikte kandidaat bent.
Uiteraard maken we ook graag
een afspraak voor een diepgaander gesprek. Randstad is
er voor iedereen, altijd, ongeacht de levensfase waarin je
zit. Wil je werken als student,
bijklussen na je pensioen of
gewoon eens nadenken over
je toekomst? Samen zorgen
we ervoor dat jij kunt worden
wie je bent. Op de Luchtvaartdag voorzien we voor
elke bezoeker een ludieke test
met een leuk gadget. Good to
know you!
 WWW.RANDSTAD.BE

DHL is wereldleider in transport en logistiek. We bieden
onze klanten een grondige
expertise inzake internationale
expreszendingen, luchtvervoer en transcontinentaal
vrachtvervoer, transport over
de weg en per spoor, logistieke
diensten en internationale
postdiensten. Kom zeker
eens langs op onze stand
om DHL te leren kennen. We
demonstreren er hoe we een
DHL-cargovliegtuig laden: een
aanrader!
 WWW.DHL.BE
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Brussels Airport
House
 Centrale hub Brussels Airport
 10:00 - 18:00
€ Gratis
 Vooraf inschrijven verplicht
via visitbrusselsairport.be
 Overal toegankelijk

Wil jij graag werken op
de luchthaven? Breng dan
zeker een bezoek aan Brussels
Airport House. De luchthaven
zoekt voortdurend nieuwe
medewerkers, het is een
werkplek vol adrenaline en
dynamiek. Luchthavenjobs zijn
boeiend en uitdagend, maar
ook veeleisend. Spreekt een
job op Brussels Airport jou
aan? Kun je je goed uitdrukken in het Nederlands, Engels
en/of Frans? Ben je ﬂexibel en
wil je in shifts werken? En kun
je een bewijs van goed gedrag
en zeden voorleggen? Dan is
werken op de luchthaven iets
voor jou! De medewerkers
van Brussels Airport House
verwelkomen je graag op de
Luchtvaartdag.
 WWW.BRUSSELSAIRPORTHOUSE.BE

6

Aviapartner
 Centrale hub Brussels Airport
 10:00 - 18:00
€ Gratis
 Vooraf inschrijven verplicht
via visitbrusselsairport.be
 Overal toegankelijk

Aviapartner is een van de
belangrijkste afhandelaars in
Europa. We zijn actief op 37
Europese luchthavens in zes
verschillende landen: België,
Frankrijk, Spanje, Duitsland,
Italië en Nederland. 6.000
medewerkers zorgen dag na
dag voor een correcte afhandeling. Elk jaar genieten
30 miljoen passagiers op
300.000 vluchten van onze
dienstverlening. Daarnaast
verwerken we 1 miljoen ton
cargo per jaar. Tijdens de
Luchtvaartdag demonstreren
we onze airside-werkzaamheden. Veel plezier!
 WWW.AVIAPARTNER.COM

7

Brussels Airlines
 Centrale hub Brussels Airport
 10:00 - 18:00
€ Gratis
 Vooraf inschrijven verplicht via visitbrusselsairport.be
 Overal toegankelijk

Brussels Airlines, lid van de Lufthansa-groep, is de grootste Belgische
luchtvaartmaatschappij. Ze verbindt Brussels Airport met meer
dan zeventig bestemmingen in Europa, Afrika, de VS, Canada en sinds 30 maart 2017 - India. Wil je meer over ons weten? Tijdens
de Luchtvaartdag kun je op onze stand terecht voor ﬁlmpjes over
onze werking en info over alle jobs in ons bedrijf. Je kunt er ook
vliegtuigmodellen kopen. Na je bezoek vertrek je naar onze loods,
waar de mensen van Maintenance & Engineering uitleggen hoe ze
onze hoogtechnologische toestellen onderhouden. Tot slot mag je
aan boord van een Airbus 330-toestel en kun je achter de schermen
een kijkje nemen in de cockpit en de motorruimte. Schrijf je snel in!
 WWW.BRUSSELSAIRLINES.COM
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8

Belgocontrol
 Centrale hub Brussels Airport
 10:00 - 18:00
€ Gratis
 Vooraf inschrijven verplicht
via visitbrusselsairport.be
 Overal toegankelijk

De luchtverkeersleiders van Belgocontrol
verzekeren de veiligheid van het luchtverkeer
op Brussels Airport, maar ook op de andere
openbare luchthavens en in het hele Belgische
burgerlijke luchtruim. Daarnaast biedt
Belgocontrol luchtvaart- en meteo-informatie
aan alle luchtruimgebruikers en staat het in voor
alle communicatie-, navigatie- en radarsystemen
op de grond. Op 22 april opent Belgocontrol
uitzonderlijk zijn deuren voor het grote publiek,
maar de plaatsen zijn beperkt. Surf snel naar
belgocontrol.be en maak kans op een geleid bezoek aan de controletoren. Kom zeker ook even
naar onze stand op de centrale hub: daar lichten
we onze activiteiten en beroepen toe. Wie graag
een woordje uitleg krijgt over de technische installaties rond de luchthaven, kan deelnemen aan
een van de busrondritten die Brussels Airport
organiseert.

11

FOD Financiën
Douane en
Accijnzen
 Centrale hub Brussels Airport
 10:00 - 18:00
€ Gratis
 Vooraf inschrijven verplicht
via visitbrusselsairport.be

 WWW.BELGOCONTROL.BE

 Overal toegankelijk

9

Engie Cofely
 Centrale hub Brussels Airport
 10:00 - 18:00
€ Gratis

10

Air Cargo Belgium

 Vooraf inschrijven verplicht via
visitbrusselsairport.be

 Centrale hub Brussels Airport

 Overal toegankelijk

 10:00 - 18:00
€ Gratis

Kom kennismaken met de activiteiten van
Engie Cofely op de luchthaven! Via videobeelden, foto’s en geprojecteerde presentaties tonen we je wat we doen: onderhoud
en beheer van technische installaties (HVAC),
waterbehandeling, branddetectie en brandbeveiliging, sanitair, elektriciteit, poorten en
deuren, bagagebehandelingssystemen,
400 Hz-voedingen voor vliegtuigen,
passagiersbruggen, screeningapparatuur,
energiebeheer en facility management.
 WWW.ENGIE-COFELY.BE
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 Vooraf inschrijven verplicht via
visitbrusselsairport.be
 Overal toegankelijk

Air Cargo Belgium is de koepelorganisatie van
alle luchtvrachtbedrijven. Kom een kijkje nemen
op onze stand om te ontdekken waarom wij
zijn opgericht, wat we willen bereiken en wie
we vertegenwoordigen. Terwijl je rondkijkt, kun
je proeven van smaken van over de hele wereld:
vakantiegevoel verzekerd!
 WWW.AIRCARGOBELGIUM.BE

De Algemene Administratie
van de Douane en Accijnzen
(AAD&A) verzekert de veiligheid
van Europese burgers, beschermt de ﬁnanciële belangen
van de EU en haar lidstaten en
verhoogt de concurrentiepositie van Europese bedrijven via
een vlot toegankelijke, elektronische douaneomgeving. Tijdens de Luchtvaartdag stellen
we een infostand op om de
werking van de administratie
te tonen. Douaniers leggen uit
wat ze op de luchthaven doen
en geven info over namaak,
CITES (bescherming van bedreigde plant- en diersoorten),
vrijstellingen voor reizigers
... Je kunt er ook in beslag
genomen goederen bekijken.
Op geregelde tijdstippen
demonstreren het scanteam en
het hondenteam hoe ze drugs
en cash geld opsporen. Lijkt
het je wat? Ook informatie
over onze jobs en vacatures
is beschikbaar!
 WWW.FINANCIEN.BELGIUM.BE
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12

Autogrill
 Centrale hub Brussels Airport
 10:00 - 18:00
€ Gratis
 Vooraf inschrijven verplicht
via visitbrusselsairport.be
 Overal toegankelijk

Autogrill staat in voor de
meeste restaurants en bars
op Brussels Airport. Tijdens
de Luchtvaartdag nodigen we
je graag uit om zelf van de
horeca te proeven. Kom naar
onze stand en word pizzaoilo
(pizzabakker) voor één dag!
Biedt de keuken je niet genoeg
uitdaging, test dan je opdienskills op ons parcours. Na deze
dag ga je met één gevoel naar
huis: la vita è bella!
 WWW.AUTOGRILL.BE

13

Dela Funerals
 Centrale hub Brussels Airport
 10:00 - 18:00
€ Gratis
 Vooraf inschrijven verplicht
via visitbrusselsairport.be
 Niet toegankelijk

DELA is een Belgische uitvaartspecialist die de organisatie,
verzekering en nazorg van
uitvaarten combineert. Als
iemand in het buitenland
overlijdt, maakt dat het
uitvaartproces nog moeilijker.
Een repatriëring in goede
banen leiden vraagt heel
wat organisatie. Tijdens de
Luchtvaartdag ontdek je hoe
het team van DELA Mortuary
Brussels Airport mensen helpt
bij de repatriëring van een
overledene. We organiseren
ook een wedstrijd voor groot
en klein.

14

Belgian Air Force
 Centrale hub Brussels Airport
 10:00 - 18:00
€ Gratis
 Vooraf inschrijven verplicht via visitbrusselsairport.be
 Deels toegankelijk

De Belgische Luchtmacht blinkt uit door zijn hoogtechnologische vliegtuigen en krachtdadig optreden over de
hele wereld. Ter gelegenheid van de Luchtvaartdag stelt de
Luchtmacht een C-130 Hercules-vrachtvliegtuig open voor
het publiek. Aan boord van het toestel krijg je uitleg van de
crew. Ook een F-16-gevechtsvliegtuig zal voor je klaarstaan!
 WWW.MIL.BE

 WWW.REPATRIATIONS.COM
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