Internationale Luchthaven

KortrijkWevelgem
De Internationale Luchthaven
Kortrijk-Wevelgem is een
hotspot voor zakenvluchten en
vliegscholen. Ze beschikt over
een gerenoveerde startbaan
van maar liefst 1,9 kilometer.
Een investeringsplan voorziet
in een nieuwe taxibaan en
vliegtuigparking.

Op de luchthaven Kortrijk-Wevelgem vind je
een brede waaier aan toestellen: kleine lesvliegtuigen, gesoﬁsticeerde za-kentoestellen
en af en toe zelfs een groot passagiersvliegtuig. De luchthaven trekt traditioneel
een ondernemend zaken-publiek aan. De
goede ontsluiting – zonder ﬁles! – is een
aantrekkingspool voor beslissings- en productiecentra en multina-tionals. Een topspecialiteit zijn de medische vluchten: tot
honderd keer per jaar landt of vertrekt er
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KORTRIJK

BEREIKBAARHEID
MET HET OPENBAAR
VERVOER

IN CIJFERS

TREIN
Trein: NMBS stations in Wevelgem en in Bissegem en Kortrijk.

BUS
Er is een bushalte op 400 m van de luchthaven.

TRAFIEK IN 2016
Vracht
Passagiers
Bewegingen

3 ton
75.234
36.024

MET DE FIETS
De luchthaven Kortrijk-Wevelgem is makkelijk bereikbaar per ﬁets. Er worden voldoende
ﬁetsenstallingen voorzien voor bezoekers van
de Luchtvaartdag.

MET DE WAGEN
De luchthaven is vlot bereikbaar via de autosnelweg: Ring R8 op 500 m en E403 op 1 km.

een transplantvlucht of wordt iemand naar
een Vlaams ziekenhuis gerepatrieerd. Ook
onze zes vliegscholen staan stevig in hun
schoenen. Heel wat (lijn)piloten zijn bij ons
hun loopbaan gestart en hebben boven
Kortrijk-Wevelgem hun eerste solovlucht
gemaakt. Topsportploegen, vriendengroepen,
serviceclubs en teams uit het bedrijfsleven
opteren dan weer voor het charteren van
een groter toestel.

INNOVATIEVE
LUCHTVAARTBEDRIJVEN
Op en rond de luchthaven staan zo’n 120
toestellen klaar, zowel in traditionele vliegtuigloodsen als in recente, mooi ontworpen
gebouwen met een oppervlakte tot 4.700 m2.
Het Masterplan Infrastructuur voor de luchthaven bepaalt dat 2,2 kilometer taxibaan
en 8.000 m2 vliegtuigparking stap voor stap

worden vernieuwd. Die beslissing heeft al
innovatieve luchtvaartbedrijven aangetrokken die onderhoud, herstellingen en zelfs
vliegtuigbouw aanbieden. De luchthaven
is ook een belangrijke werkgever in de regio, met een grote toegevoegde waarde en
positieve effecten op de streekeconomie.

100-JARIG BESTAAN VIEREN

INTERNATIONALE
LUCHTHAVEN
KORTRIJK-WEVELGEM
Luchthavenstraat 1 bus 1
8560 Wevelgem
www.kortrijkairport.be

internationale luchthaven die zo dicht bij
de frontstreek rond Ieper ligt. Een belangrijk evenement in augustus 2017 wordt de
viering van het 100-jarige bestaan van de
luchthaven, die ooit startte als een militair
vliegveld. Maar eerst is er de Luchtvaartdag!
www.kortrijkairport.be

Met de herdenking van het einde van WOI
in zicht, verwachten we een aanwakkerende
dynamiek. Kortrijk-Wevelgem is de enige
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Programmatie
3

Airport KortrijkWevelgem
 Verkeerstoren
luchthavenbrandweer
omgeving passagiersgebouw
airside - Luchthavenstraat 1
bus 1, Wevelgem

4

Air@works
 Operaties: noordzijde
vliegveld Wevelgem
Gitsbergstraat 9A, Roeselare

1

Flanders Aviation
Society
 Museum FAS
Lucht-havenstraat 1
Wevelgem
 10:00 - 17:00
€ Gratis
 Deels toegankelijk

Zin in (vliegtuig)cultuur? Het
museum van de Flanders
Aviation Society (FAS) is
gevestigd in een hospitaalbunker uit WOII. Aan de hand
van foto’s, modellen, instrumenten, voorbeelden van een
cockpit, motoren en andere
onderdelen van vliegtuigen
leer je alles over de geschiedenis van de luchtvaart en de
activiteiten op en rond het
vliegveld van Wevelgem.

 Begeleiding enkel bij airside
 Deels toegankelijk

Wil je de internationale
luchthaven Kortrijk-Wevelgem
graag in actie zien? Tijdens
de Luchtvaartdag organiseren we geleide bezoeken
en demonstraties van het
luchthavenmateriaal en het
wagenpark, waaronder een
zware brandweerwagen of
‘crash tender’. Aan de balie
regelen we bezoeken aan de
bedrijfssites en geven we informatie over onze werking en
over opleidingen en jobs. Kom
langs en leer alles over onze
afdelingen infrastructuurbeheer, verkeersinformatie, luchthavenbrandweer/inspectie en
administratie.
 WWW.KORTRIJKAIRPORT.BE

 WWW.FASINFO.BE

2

Luchtvaartpolitie
 Gebouw Terminal, Luchthavenstraat 1 bus 1
Wevelgem
 Volledige dag, doorlopend open
€ Gratis
 Overal toegankelijk

De Luchtvaartpolitie maakt deel uit van de
federale politie en bewaakt de zes Schengenluchthavens in België. Tijdens de Luchtvaartdag geven we meer uitleg over onze werking
en onze taken. We demonstreren onder meer
hoe we valse reisdocumenten detecteren.
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Restaurant New
Biggles
 Biggles luchthavengebouw
Luchthavenlaan 1, Wevelgem

 08:00 - 17:00

 11:30 - 22:00

€ Gratis

€ Gratis

 Overal toegankelijk

 Overal toegankelijk

 10:00 - 17:00
€ Gratis

6

Bij Air@Works kun je terecht
voor luchtdopen met een
motorvliegtuigje of een
zweefvliegtuig en voor luchtreclame. Langs de kustlijn of
boven drukke steden kunnen
vliegende billboards tienduizenden mensen bereiken! Op
de Luchtvaartdag geniet je
van een demonstratievlucht
van luchtreclame en een
tentoonstelling van vliegtuigen
en materieel. Interesse? Rep je
naar de loods aan de noordzijde van het vliegveld.
 WWW.AIRADWORKS.BE

5

Alfako
 Gebouw Alfako en
Loods (groene) Alfako
en Apron naast Thierry
Luchthavenstraat 1 PB 11
Wevelgem

Welkom in New Biggles! Ons
volledig vernieuwde restaurant
ligt op de eerste verdieping
van het luchthavengebouw.
Kom langs voor een lekkere
maaltijd of een klein gerechtje
met een drankje en geniet
van het unieke uitzicht op de
landingsbaan. Wij regelen voor
jou ook een ‘take-off experience’: een unieke gebeurtenis
waarbij je een vliegtuig- of
helikoptervlucht met een
etentje combineert.
 WWW.RESTAURANTBIGGLES.BE

7

Flanders
International
Airport
 Luchthavengebouw
Luchthavenstraat 1/14
Wevelgem

 09:00 - 22:00

 10:00 - 17:00

€ Gratis

€ Gratis

 Overal toegankelijk

 Overal toegankelijk

Als officieel erkende vliegschool is de Alfa Flight
Academy Kortrijk (Alfako)
gespecialiseerd in modulaire
opleidingen. Op de Luchtvaartdag kom je alles te weten over
onze pilotenopleiding, onze
simulator, onze oefenfaciliteiten en onze vliegtuigen. We
bieden een workshop aan en
demonstreren onze luchtvaartsoftware.
 WWW.ALFAKO.BE

Flanders International Airport
nv (FIA) is verantwoordelijk
voor de afhandeling van
zakenvluchten op de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem.
We tanken de vliegtuigen,
verzorgen de catering voor de
passagiers en regelen accommodatie voor de crew. Tijdens
de Luchtvaartdag geven de
medewerkers van FIA met veel
plezier uitleg over hun job.
 WWW.FLANDERSAIRPORT.BE

Fly4U
 Vliegveld 67, Wevelgem
 09:00 - 19:00
€ Gratis
 Niet toegankelijk

Fly4U biedt luchtpubliciteit op
grote billboards (120 m2) over
heel Vlaanderen. Huwelijksaanzoeken, verjaardagswensen,
liefdesverklaringen, opendeurboodschappen, reclameboodschappen, productvoorstellingen … You name it, we ﬂy
it! Kom ons vliegtuig en onze
billboards zeker even bekijken.
 WWW.LUCHTPUBLICITEIT.BE

beschikking. We bieden de hele
dag initiatievluchten en luchtdopen aan. In ons leslokaal is
een vluchtsimulatorclub aanwezig om demo’s van virtueel
vliegen te geven. We houden
ook een opendeurdag om de
werking van onze club/school
in de verf te zetten. Iedereen
welkom!
 WWW.KFC.BE

13
11

Leren ULM vliegen
 Johan Janda, loods noordzijde
 11:00 - 17:00
€ Gratis
 Deels toegankelijk

9

Henderyckx
Luchtfotograﬁe
 Loods voorbij
brandweergebouw
Vliegveld 67, Wevelgem
 10:30 - 17:00

KORTRIJK-WEVELGEM

8

Wil je graag met een ULM
leren vliegen? Kom langs in
onze vliegschool, bewonder
onze toestellen en kom alles te
weten over onze opleiding tot
ULM-piloot.
 WWW.LEREN-VLIEGEN.BE

Bronco Demo Team
 Zone Noord, Vliegveld 49, Wevelgem
 10:00 - 17:00
€ Gratis
 Overal toegankelijk

Het Bronco Demo Team beschikt over twee unieke
OV-10 Bronco-toestellen. Daarmee geven we demonstraties in heel Europa en de Verenigde Arabische
Emiraten. Benieuwd wat er zo speciaal is aan een
OV-10 Bronco? Het toestel werd in de jaren zestig
ontworpen voor de oorlog in Vietnam. Het vliegtuigje
is heel wendbaar en kan snel opstijgen en landen op
onvoorbereide banen. Van de 360 geproduceerde toestellen zijn er vandaag nog enkele tientallen over.
 WWW.BRONCODEMOTEAM.COM

€ Gratis
 Overal toegankelijk

Luchtfotobedrijf Henderyckx is
actief in binnen- en buitenland. Loop eens langs, we
presenteren je onze mooiste
luchtfoto’s.
 WWW.HENDERYCKX.COM

12

Propeller bvba
 Wit gebouw ‘PILOTENSCHOOL’
(op einde van de straat naar
rechts), Luchthavenstraat 1
bus 4, Wevelgem
 10:00 - 19:00
€ Gratis
 Overal toegankelijk

10

Kortrijk Flying
Club
 Kortrijk Flying Club torengebouw
Luchthavenstraat 1, bus 5
Wevelgem
 10:00 - 22:00u
€ Gratis
 Overal toegankelijk

De Kortrijk Flying Club (KFC)
stelt tijdens de Luchtvaartdag
zijn bar onder de toren ter

VLIEGVELD
NOORD

Propeller BVBA is onder meer
gespecialiseerd in vliegopleidingen, luchtdopen en
luchtreclame. Kom langs voor
een persoonlijke rondleiding
en ontdek alles over het reilen
en zeilen in ons professionele
luchtvaartbedrijf. We hopen je
te verwelkomen!
 WWW.PROPELLER.BE

PASSAGIERSGEBOUW
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