Luchtcomponent

Belgische
Luchtmacht
In 2016 vierden we de 70ste verjaardag
van de Belgische Luchtmacht. De
Luchtcomponent evolueerde in al die
jaren naar een krachtdadige organisatie
die haar hoogtechnologische vliegtuigen
wereldwijd inzet.

De Belgische Luchtmacht maakt deel uit van de Belgische
Defensie. Na zeventig jaar blikt de Luchtcomponent trots
terug op een rijk gevulde geschiedenis waarin tal van
vliegtuigen en helikopters de revue passeerden. Sinds 1946
neemt de Luchtmacht wereldwijd deel aan operaties voor
vrede en veiligheid. De huidige toestellen vliegen uit voor
luchtembargo’s, doelgerichte bombardementen en nabije
luchtsteun, fungeren als luchtpolitie en worden ingezet
voor humanitair transport, internationale opleidingen
of hulp aan de natie.

STATE OF THE ART
In de loop der jaren is de Belgische Luchtmacht uitgegroeid
tot een uiterst professioneel, internationaal gewaardeerd
en snel inzetbaar luchtteam. De Luchtcomponent wordt
vandaag geroemd om zijn vastberaden en bekwame
piloten en personeelsleden die op korte termijn perfecte
resultaten aﬂeveren. Ondanks de constante inkrimping
van de vloot beschikt de Luchtmacht over state of the
art F-16 Fighting Falcon-gevechtsvliegtuigen, robuuste
C-130 Hercules-transportvliegtuigen en hypermoderne
NH-90 Caiman-helikopters. Met de komst van de A-400M
Atlas (binnen enkele jaren) en de vervanger van de F-16
zal de Luchtmacht helemaal klaar zijn om de uitdagingen
van de volgende decennia aan te gaan.
www.mil.be/luchtcomponent
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Programma
Tijdens de Luchtvaartdag kun je diverse toestellen bezichtigen
en bezoeken. De bemanning geeft uitleg bij de opdrachten die
ermee worden uitgevoerd en bij de werking van de betrokken
legereenheden.

Luchthaven Antwerpen
A109 Medevac-helikopter

Brussels Airport
C-130 Hercules-transportvliegtuig en
F-16 Fighting Falcon

Luchthaven Kortrijk-Wevelgem
NH-90 Caiman-helikopter

Luchthaven Oostende-Brugge
Demonstratie Sea King of NH90 NFH en
tentoonstelling Embraer en Alouette III

Raadpleeg het programma van de luchthaven naar keuze
voor meer informatie.

© Dries Embrechts ŀCNNGHQVQ UQRFG\GRCIKPC
PROGRAMMABLAD 37

