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We begrijpen dat wonen in de omgeving van 
een luchthaven consequenties meebrengt 
voor de buurtbewoners. We willen u hierover 
duidelijk informeren. Hier vindt u het 
antwoord op enkele veelgestelde vragen.

De puntjes op de ‘i’: 
veelgestelde vragen 
over Luchthaven  
Antwerpen
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Met dit krantje, dat tweemaal 
per jaar zal verschijnen, 
informeren we u graag over de 
activiteiten van, op en rond de 
luchthaven van Antwerpen.

Een luchthaven is een belang-
rijk knooppunt in het leven van 
veel mensen. Zakenmensen 
nemen het vliegtuig op weg 
naar belangrijke afspraken. 
Vakantiegangers kijken goedge-
mutst uit naar een welverdiende 

vakantie. Handelaars arriveren 
om in Antwerpen of omstreken 
zaken te doen. Toeristen willen 
onze mooie stad bezoeken. 
Soms hangen er zelfs mensen-
levens van af. Medische vluch-
ten vertrekken en landen om 
hier of elders in Europa levens 
te redden. De luchthaven is 
bovendien ook een belangrijke 
werkgever, goed voor meer 
dan 500 werknemers. We zien 
als luchthaven niet alleen onze 
reizigers, maar ook u graag 
tevreden. En een goede ver-

standhouding begint met cor-
recte informatie. In dit krantje 
vindt u informatie die u als 
buurtbewoner aanbelangt.
De luchthaven is trouwens ook 
een bezoek waard als u niet 
op reis vertrekt. We plannen 
activiteiten waarvoor we u als 
buurtbewoner graag willen 
uitnodigen. Ook daarover leest 
u alles in deze krant.

INFO
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Welkom op de luchthaven 
van Antwerpen.

Beste Buren

hoe zit het met onze nacht-
rust?
De luchthaven is dagelijks 
doorlopend geopend voor 
luchtverkeer van 6u30 tot 
23uur. De enige twee uitzonde-
ringen hierop zijn dringende 
medische vluchten (bijvoor-
beeld een orgaantransport), 
en lijnvluchten die aankomen 
met vertraging.

maken vliegtuigen niet teveel 
lawaai?
De geluidshinder voor de 
omwonenden wordt op regel-
matige basis gecontroleerd. 
Die metingen gebeuren met 
een speciaal daarvoor ont-
worpen computerprogramma 
(i.s.m. KULeuven). De resul-

taten worden tweemaal per 
jaar besproken tijdens overleg 
tussen het milieuoverlegcomité 
van de luchthaven en bevoegde 
instanties, zoals de afdeling mi-
lieu-inspectie van de Vlaamse 
Overheid. Het verslag daarvan 
kan u inkijken op de website van 
de Luchthaven van Antwerpen:  
www.antwerpairport.be

wat ruik ik?
Vliegtuigen vliegen op kerosine. 
Het is dus niet onmogelijk 
dat er soms rond de luchtha-
ven een kerosinegeur wordt 
waargenomen. Vermits de 
concentraties laag zijn, bestaat 
er geen gevaar voor de omwo-
nenden. De geur lost ook snel 
op in de wind. 

hoe zit het met die trainings-
vluchten?
Op elk gegeven moment mo-
gen er slechts twee vliegtuigen 
worden ingezet als trainings-
vluchten. Andere beperkingen 
zijn: geen trainingsvluchten op 
zon- en feestdagen en buiten 
de toegelaten uren (van 9-19 
uur in de zomer en van 9-20 
uur in de winter). Het totaal 
aantal trainingsvluchten 
wordt trouwens stelselmatig 
afgebouwd: van max. 23.000 
in 2010 tot max. 12.000 nu tot 
max. 8.000 vanaf 2023.

Bewegingen 2016 - 2015
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januari - juni 2016 =  
21.955 bewegingen  
-1,9% tov zelfde  
periode 2015

bewegingen

Het aantal bewegingen tussen 
januari en juni van dit jaar is 
met 1,9% gedaald ten opzichte 
van dezelfde periode in 2015.  
Dit heeft te maken met de 
afbouw van trainingsvluchten, 
maar ook met de hogere bezet-
tingsgraad van de lijnvluchten 
waarbij er meer passagiers op 
1 toestel worden genoteerd.

totaal aantal vluchten voor training per jaar wordt  
verder stelselmatig afgebouwd als volgt:
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wist u trouwens dat vliegtui-
gen laag scoren als het op 
uitstoot aankomt? 
Grotere vervuilers zijn het weg-
verkeer (vooral dieselvoertui-
gen), huishoudens (met name 
houtkachels) en de industrie. 

Dat blijkt ook uit de eerste 
resultaten van het project 
‘CurieuzeNeuzen’ waarbij de 
luchtkwaliteit op 2000 punten 
in het Antwerpse werd gecon-
troleerd. Meer info over dit 
project vindt u op 
www.curieuzeneuzen.org.

curieuzeneuzen

Resultaten tonen de gemid-
delde stikstofdioxide (NO2) aan 
voor de maand mei 2016.  Dit 
project toont duidelijk aan dat 
de luchtkwaliteit in de omge-
ving van de luchthaven beter is 
dan bepaalde andere delen van 
Antwerpen.
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Informatie van onze reizigers

wat is de belangrijkste reden waarom u voor de 
luchthaven van antwerpen gekozen hebt?

Eerder dit jaar heeft de 
luchthaven een onderzoek 
gehouden onder de bezoekers 
van de luchthaven. 861 men-
sen namen hieraan deel. Wij 
geven graag twee belangrijke 
resultaten mee die jullie ook 
zeker zullen interesseren. De 
belangrijkste reden waarom 
reizigers voor de luchthaven 

van Antwerpen kiezen is omdat 
het dicht bij huis is. De klein-
schaligheid van de luchthaven 
en korte check-in tijden scoren 
ook goed. Een passagier zei 
onlangs nog dat het hier gezel-
lig is, die sfeer en gemoede-
lijkheid willen wij graag ook op 
lange termijn handhaven.

Nabijheid

Kleinschaligheid

Korte check-in tijden

Bereikbaarheid

Comfort

Gewoonte

Ander

Antwerpen 454 75,8%

Oost-Vlaanderen 60 10,0%

West-Vlaanderen 26 4,3%

Vlaams Brabant 22 3,7%

Limburg 22 3,7%

Brussel 7 1,2%

Luik 4 0,7%

Namen 3 0,5%

Waals Brabant 1 0,2%

54,2%

10,5%

10,4%

6,7%

15,0%
3,0%

0,1%

Dat de nabijheid van de luchthaven 
een rol speelt, wordt tevens bevestigd 
door de woonplaats van de passagiers, 
aangezien 3 op 4 reizigers afkomstig 
zijn uit de provincie Antwerpen.

Schaal van lage NO2- tot 
hoge NO2-concentraties. 
De absolute waarden voor 
ieder meetpunt worden tegen 
23 oktober 2016 meegedeeld 
na kalibratie en verificatie.
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Tot nader order 
worden er rond de 
luchthaven geen 
normen overschre-
den, ook niet inzake 
‘fijn stof’. 
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OP REIS

Chantal en Cheyenne zijn een hecht moeder-dochterteam.  
Ze gaan altijd samen op reis. Zo vertrokken ze onlangs naar 
Barcelona. Vandaar reizen de dames verder door naar  
Lloret de Mar voor een blij weerzien met de familie. 

Vertrekkensklaar!
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E viva Ibiza!
ibiza voor beginners

Ibiza is een beeldschoon 
Spaans eiland in de Middel-
landse Zee. Het is lekker 
compact, zo’n 40 km lang en 
20 km breed, dus u kunt tij-
dens uw bezoek het volledige 
eiland verkennen. Als u dat 
zou willen. 

Of u kunt er keer op keer 
terugkeren. Voor het mooie 
weer, de opwindende party’s 
met de beste dj’s van de we-
reld, de schoonheid van de 
natuur, de prachtige stran-
den, de mooie architectuur, 
de sfeervolle dorpen… 

De mooiste zonsonder-
gang: Cala de Benirrás

Ibiza stond in de jaren 1960 
bekend als het hippie-eiland. 
In deze baai in de buurt van 
Port de Sant Miquel, aan de 
westkust van Ibiza, blijft dat 
hippiegevoel nog steeds in-
tact. Vooral op zondag als 
een bende drummers de zon 
even ritmisch als sfeervol 
naar haar bed in zee bege-
leidt. Overdag is het heerlijk 
snorkelen in het kristalhel-
dere water. 

Het fijnste stadje:  
Santa Gertrudis

Als je van drukte houdt, zal 
Ibiza Stad en Dalt Villa, het 
historische centrum, zeker 
bevallen. Als het iets rusti-
ger en sfeervoller mag zijn, 
maak dan een uitstap naar 
Santa Gertrudis, ongeveer in 
het centrum van het eiland. 
Niet te commercieel, een 
mooi plein met bomen, unieke 
boetieks en heerlijke restau-
rantjes. Buiten het hoogsei-
zoen tref je hier vooral locals 
aan.

De leukste clubervaring:  
Sa Trinxa – Playa Salinas

Dit is een moeilijke. Er zijn 
zoveel goeie clubs op Ibiza. 
Strandbar Sa Trinxa op Playa 
Salinas is een hemelse com-
binatie van strand, zon, zee 
en geweldige muziek (ideaal 
om te bekomen van te kor-
te nachten). Pleisterplaats 
van habitués die al twintig 
jaar naar Ibiza komen voor 
de muziek. Goeie dj’s, bijge-
staan door livemuzikanten: 
kick back, relax and  

1

2 3

1. Cala de Benirrás
2. Santa Gertrudis

3. Sa Trinxa – Playa Salinas

Is het uw eerste keer op Ibiza, dan geven we u graag deze drie aanraders mee.

Heeft u al beslist waar u deze zomer vakantie viert? 
Ibiza is een van de zomerbestemmingen die via 
Luchthaven Antwerpen binnen handbereik ligt. Stel 
u voor: geen uren in de file staan om de luchthaven 
te bereiken, een snelle check-in, een korte, 
comfortabele vlucht en…doet u mij maar een frisse 
sangria, por favor.

 bestemmingen met aantal vluchten:

Alicante Barcelona Ibiza Malaga Palma Nador Rome London City Split

3 x 
per week

3 x 
per week

2 x 
per week

3 x 
per week

2 x 
per week

2 x 
per week

3 x 
per week

4 x 
per dag

1 x 
per week

Iedereen ziet op 
tegen de files

Cheyenne: “We gaan voor een 
maand op bezoek bij mijn groot-
moeder! Die woont al lang in 
Spanje. Het is de eerste keer dat we 
vanuit deze luchthaven vertrekken. 
We krijgen niemand meer zover dat 
ze ons naar Zaventem of Charleroi 
willen brengen (lacht). 

En het mag gezegd: we wonen in Niel 
en we waren hier op een wip. Dit is 
zoveel relaxter. We hebben zelfs alle 
tijd voor een koffie.”

Fly from Antwerp to...

Vanaf 29/8  Genève: 5 x per week & Hamburg: 2 x per dag

Vanaf 29/10  Murcia: 3 x per week

enjoy the music!

Compagn ie   Aér ienne França ise

voor info en boekingen: www.jetairfly.com - www.chalair.fr - www.cityjet.com
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TERUGBLIK

Jean Dillen (°1943) uit 
Deurne is gefascineerd door 
de oorlogsgeschiedenis van 
Antwerpen. Hij publiceerde o.a. drie 
boeken over het oorlogsverleden 
van het vliegveld in Antwerpen.

Jean: “Een luchthaven is van strategisch 
belang tijdens een gewapend conflict. 
Dat gold ook voor de luchthaven van 
Deurne. De Duitse Luftwaffe nam vanaf 
de eerste bezettingsdagen, in mei 1940, 
het vliegveld in bezit. Ze gebruikten het 
eerst als basis voor bommenwerpers 
die Engeland bombardeerden en later 
als invliegvliegveld voor gereviseerde 
Messcherschmitts van Erlawerk VII in 
Mortsel. Het doel van een noodlottig 

Amerikaans bombardement dat op 5 
april 1943 bijna duizend burgerslachtof-
fers maakte.
Enkele dagen na de bevrijding, vier jaar 
later, gebruikte de Britse Royal Air Force 
de luchthaven als uitvalsbasis om vijan-
delijk geschut in het fort van Merksem 
te bestoken. Een van de Britse piloten 
heeft me later verteld dat het hem nooit 
eerder was overkomen dat het doelwit 
op een goeie minuut van de plaats van 
opstijgen lag. 

Het vliegveld speelde ook een onder-
steunende rol bij operatie ‘Market 
Garden’, die op 17 september 1944 van 
start ging. Als de zware industrie in het 
Ruhrgebied kon gesaboteerd worden, 
zouden de Duitsers snel zonder tanks en 
kanonnen vallen. Om de operatie te doen 
slagen, moesten een handvol bruggen 
op het traject naar het Ruhrgebied intact 
in handen van de geallieerden vallen. 
Op het einde liep het mis. De laatste 
brug, die van Arnhem, bleek ‘een brug 
te ver’ en de hele operatie liep kostbare 
vertraging op. De hoop dat de oorlog 
tegen kerstmis ’44 zou afgelopen zijn, 
moesten de geallieerden laten varen. 
Pas in mei van 1945 was WOII in Europa 

afgelopen.”

“De luchthaven 
van Deurne 
speelde een 
belangrijke rol 
tijdens WOII.”

Oorlogsgeschiedenis  
van Antwerpen

CIJFERS

1510
25 minuten zo lang duurt tel len van 1 tot 1510

is internationale Handen Wassen Dag

Aantal calorien in een  

McDonalds Medium Menu 

Big Tasty Bacon

Snel heid van het geluid in zeewater

Lengte van de startbaan
Afstand van de kidsrun tijdens 

de Antwerp Airport Run op 
1/1/2017
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Het is al meer dan drie maanden 
geleden, maar het ligt nog vers 
in het geheugen: de aanslagen 
van 22 maart op de luchthaven en 
de metro van Brussel. Op korte 
termijn nam Luchthaven Antwer-
pen een deel van de activiteiten 
van Brussels Airlines over. Dat 
resulteerde op 12 dagen tijd in 440 
extra vliegbewegingen: 220 ver-
trekken en 220 aankomsten. Op die 
manier haalden 20.000 reizigers 
toch hun vlucht. Maar doordat er 
minder trainingsvluchten werden 
uitgevoerd, waren er uiteindelijk 
minder vliegbewegingen dan in 
dezelfde periode vorig jaar. Bij 
het vertrek dankten reizigers en 
Brussel Airlines de luchthaven en 
het personeel voor hun inzet.

Brussels Airlines tijdelijk te gast 
op Luchthaven Antwerpen

IN DE KIJKER

hoe werd je brandweerman op de 
luchthaven?
Joeri: “Ik heb mijn diploma behaald 
terwijl ik lid was van de vrijwilli-
ge brandweer in Borsbeek, waar 
ik woon. In vogelvlucht zo’n drie 
kilometer van de luchthaven. Toen er 
hier een plaats in het team vrijkwam, 
heb ik gesolliciteerd. Zo kon ik van 
mijn hobby mijn beroep maken. Dat 
is nu zo’n tien jaar geleden. Ik heb 
wel iets met vliegtuigen. Als ze over-
komen in Borsbeek, kijk ik telkens even 
op om te checken welk type het is.

hoe ziet je shift eruit?
“Het brandweerteam bestaat uit 
minimum vijf mensen. Er zijn twee 
shiften: van 6 tot 15 uur en van 14u45 

tot 23 uur. ’s Nachts hoeft er geen 
permanentie te zijn omdat er dan 
geen vliegtuigen landen of vertrek-
ken. Elke shift begint met het overlo-
pen van de checklist: nakijken of alle 
voorraden intact zijn, bijvoorbeeld. 
We trainen ook heel regelmatig: we 
hebben een oefenvliegtuig dat we 
gebruiken om noodsituaties te simu-
leren. En verder moet alle uitrusting 
die we hebben ook onderhouden 
worden. We hebben ook een kleine 
fitnessruimte en een recreatieruimte.”

wat als er iets gebeurt? 
“Op twee minuten zijn we blusklaar. 
Op de luchthaven staan geen hy-
dranten. Onze brandweerwagens 
hebben hun eigen watervoorraad bij.  

De grootste heeft een inhoud van 
12.000 liter, de andere 9.000 liter. Als 
er iets gebeurt, worden ook meteen 
de korpsen uit de buurt opgeroepen 
voor ondersteuning. Er is nog nooit 
een ernstig voorval geweest, maar 
als het zou gebeuren, zijn we goed 
voorbereid.”

is het leuk werk?
“De sfeer op een luchthaven is toch 
wel bijzonder en het werk is heel af-
wisselend. En doordat het geen grote 
luchthaven is, blijft alles overzich-

telijk. Bekende mensen appreciëren 
die kleinschaligheid ook. Tom Cruise 
is weleens komen antiek shoppen in 
Antwerpen met zijn privéjet. Als hij 
in Zaventem aankomt, gaat dat niet 
ongemerkt voorbij. Hier stapt hij van 
zijn vliegtuig in een anonieme auto 
en gaat hij, voor de buitenwereld 
althans, stilletjes de deur uit. Die 
privacy kunnen bekende mensen wel 
appreciëren.”

Joeri Siongers woont 
in Borsbeek en werkt 
als brandweerman 
op de luchthaven

We bedanken zeker ook de buurtbewoners 
voor hun begrip



Toegegeven, hartje zomer 
over nieuwjaar beginnen, is 
een tikje voorbarig. Maar voor 
goede voornemens is het 
nooit te vroeg. Waarom 2017 
niet inzetten met ‘een vlie-
gende start’?
Naar het goeie voorbeeld van 
JFK, de luchthaven van New 
York, en de luchthavens van 
Toronto en Eindhoven stellen 

we met gepaste trots onze 
allereerste Antwerp Airport 
Run voor. Deelnemers kun-
nen kiezen uit twee afstan-
den: 5 en 15 kilometer. Jonge 
‘lopertjes’ nemen deel aan de 
kidsrun van 1510 meter. 
Het parcours loopt langs 
de landingsbaan en de taxi-
weg en door de omliggende 
gemeenten. Antwerpenaar 

Marc Kegelaers, fervent ma-
rathonloper, vlieginstructeur 
en CEO Unifly, is de bedenker 
van het project. 
Uw harde werk wordt beloond 
met een mooie medaille  
(het voldane gevoel krijgt u  
er gratis bij). 

Antwerp Airport Run  
praktisch 
1 januari 2017 – 14 tot 18 uur
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EVENEMENTEN

Een van de vijf curatoren van 
Born in Antwerp, industrieel 
ontwerper Axel Enthoven, 
richt in samenwerking met de 
luchthaven van Antwerpen in 
augustus de Pop-Up School 
‘Airborne in Antwerp’ in. 
Tijdens korte, maar intense 
ontwerpsessies demonstreren 
en onderzoeken studenten uit 
verschillende disciplines hoe 
de identiteit van de luchtha-
ven en de relatie tussen de 
luchthaven en de stad in de 
toekomst verder kan worden 
geoptimaliseerd.

Wilt u zich inschrijven als 
student aan deze Pop-Up 
School? Dat kan via coördina-
tor Matthijs De Block van Cre-
atieve studio SUPERSERIEUS: 
hello@superserieus.be 
In samenwerking met Sint 
Lucas Antwerpen en met de 
steun van de Karel de Grote 
Hogeschool.

over dit initiatief vindt u op 
www.sintlucasantwerpen.be

Doe op Nieuwjaarsdag mee aan 
de eerste Antwerp Airport Run!

Meer Informatie

BORN IN ANTWERP 
op Luchthaven  
Antwerpen
Tot 2 oktober van dit jaar zet het initiatief Born in 
Antwerp creatief talent uit onze stad in de kijker. 
Het zenuwcentrum van Born in Antwerp ligt aan het 
Kattendijkdok op het Eilandje, maar evenementen 
waaieren ook over de rest van de stad uit. 

Meer Informatie

Aanschouw deze zomer de zonsondergang op een wel 
heel bijzonder manier. Hoog in de lucht aan boord van 
een Stampe SV4 – Tweedekker. Wat de ervaring nog 
unieker maakt, is dat er in formatie van zes of zeven 
vliegtuigen wordt gevlogen. En omdat het tempo lekker 
laag ligt, kan u volop van het landschap genieten. 

Win een sunset flight (zie p.7)

  
Sunset Flights: laatste vrijdag van de maand t.e.m. oktober
Duur van de vlucht: 45 min.
www.stampe.be

V lieg de zonsondergang tegemoet

© Gill Ceurvelts



Luchthaven Antwerpen verwelkomde eind januari de Antwerp Fly Shop in de 

inkomhal van het luchthavengebouw. Voorbij is de tijd van een bekertje lauwe 

koffie uit de muur. Hier wacht u in stijl op uw vlucht of op uw gasten. Met een 

’bolleke’ De Koninck, een koffietje van Vascobelo, een vers gebakken croissant 

of broodje met beleg van De Laet-Van Haver en nog veel meer lekkers uit het 

Antwerpse. U hoeft zelfs niet op reis te gaan. Iedereen is welkom in de Antwerp 

Fly Shop, meteen ook dé plek om originele cadeautjes te scoren. 

NIEUW OP DE LUCHTHAVEN
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Stijlvol loungen in de 
Antwerp Fly Shop

*Strange Donkey Gin staat op de kaart en is te koop in de Antwerp Fly Shop.OPENINGSUREN: 05.00 tot 19.00 uur
  Op zaterdag- en zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

Gratis de lucht in! 

product in de kijker: strange donkey gin 
uit vremde

Strange Donkey Gin is het 
resultaat van de passie van vijf 
vrienden. Samen brouwden ze 
een rasechte Belgische gin. De 
originele naam verwijst – via een 
oude mythe over een dorstige 
ezel – naar de plaats waar de gin 
wordt gedestilleerd: Vremde (een 
deelgemeente van Boechout). 
Met de juiste tongval wordt dat 
‘vremd’, ‘strange’ in het Engels. 
Zo ‘Antwerps’ als de gin mag zijn, 
het is een London Dry Gin in hart 

en nieren, met maar liefst 23 
exotische ingrediënten. 17 ervan 
groeien in Vremde. Verpakt in een 
bijzonder mooie fles is dit een 
lekker en origineel cadeau idee 
voor elke gin liefhebber. Of voor 
uzelf: mix met Goldberg Tonic, 
een schijfje citroen of limoen, een 
schijfje pompelmoes en – om het 
helemaal af te werken – enkele 
roze peperkorrels. 

To your good health!

Elke vrijdag van Augustus tem September 

   Happy hour  

 van 17:00 - 18:00hr 1+1 ^
Stampe & Vertongen Museum inviteert één gelukkige op een 
Sunset Flight. Bij Danny Cabooter bent u in veilige handen: 

hij heeft een halve eeuw ervaring als piloot en verkeersleider. 
Hij is ook de bezieler van het Stampe & Vertongen Museum 

op de luchthaven van Antwerpen. 

Hoe deelnemen?
Stuur voor 15 september 2016 je beste luchthaven foto  

door via fotowedstrijd@Antwerpairport.aero
met vermelding van je naam en gsm nummer

Voorwaarden: 
•  min. leeftijd 18 jaar.
•  foto moet in kleur zijn.
•  foto moet min. 1778 x 1181 pixels zijn en JPG formaat
•  Door deel te nemen aan de wedstrijd draag je de auteursrechten over aan Antwerp  

Airport en geef je de toestemming om je foto en naam te gebruiken in de volgende 
Luchthav[en] buurt editie.
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8 • Vliegnieuws 

• Je vanuit de luchthaven van Oostende-Brugge 
naar 16 zuiderse bestemmingen kan vliegen.

• Het nu het moment is om jouw tickets te 
boeken naar Londen voor de Christmas 
Shopping?  Met CityJet ben je er op 50 minuten 
vanuit Antwerpen.

• Er verschillende facebookgemeenschappen 
bestaan die hun steun aan de luchthaven 
betuigen. 

 ✔ 2739 luchthaven Antwerpen

 ✔ 3146 wij steunen de luchthaven van Deurne

 ✔ 831 WSAA

 ✔ Goed voor 6683 actieve  
      facebookleden

• Je zelf ook lid kan worden van één van deze 
facebookgroepen en zo mee deel uitmaken van 
de groeiende luchthavengemeenschap.

• Je kunt inchecken tot 20 minuten voor vertrek.

• Het Museum Stampe & Vertongen gratis 
toegankelijk is voor kinderen jonger dan 10 jaar.

• Er sinds juni een nieuw klachtensysteem is 
geïntroduceerd via de website. 

Over het algemeen komen 
mensen naar de luchthaven 
om op reis te vertrekken of een 
reiziger weg te brengen of op te 
pikken. Maar er zijn ook heel wat 
bezoekers die de luchthaven als 
uitstapje zien met de kinderen 
of kleinkinderen.  Belair is dan 
de ideale plek om met een 
chocomelk en een pannenkoek te 
genieten van de bedrijvigheid van 
de luchthaven. Het restaurant 
biedt een schitterend uitzicht op 
de start-en landingsbaan en in 
de zomer kan je komen genieten 
van een frisse pint en een heer-
lijk slaatje op het zonovergoten 
dakterras waar de vliegtuigen te 
bewonderen zijn. 
  

Voor reservaties kunt u terecht 
op de website  
www.belair-antwerpen.be of het 
telefoonnummer : 03/239.14.08 

MAAK KENNIS MET DE LUCHTHAVEN

Dagmenu
€13 p.p.

Geniet van een 

overheerlijk ontbijt.  

Belair serveert 

dagelijks tussen 9 en 

12 uur verschillende 

ontbijtformules, 

gaande van 

kinderontbijt tot luxe 

ontbijt.  De ideale 

formule om met het 

gezin samen te komen 

op een unieke locatie!

WELKOM aan de onthaalbalie
Onlangs opende de luchthaven de Welcome Desk, 
aan deze balie worden alle mogelijke vragen 
beantwoord.  In eerste instantie om toeristen 
te helpen bij hun zoektocht naar de stad en om 
hen allerlei toffe tips te geven over restaurants, 
hotels, evenementen en culturele activiteiten 
in en rond Antwerpen.  Maar u als buur bent 
ook steeds welkom.  Heeft u vragen over 
bestemmingen, het restaurant, de parking dan 
kan u hier ook steeds terecht. Of kom gratis de 
Antwerp City Map ophalen. 

Vertrekt u nog op reis of wil u thuis genie-
ten van het heerlijke zomerse weer?   
Wij schenken 30 grote handdoeken weg 
aan de snelste buren. Kom op zaterdag  
20 augustus tussen 14.00 uur en 14.30 uur 
naar de welkomstbalie van de luchthaven 
en ontvang 1 van onze 30 handdoeken.  

Op is op, dus snel zijn is de 
boodschap!

COLOPHON
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Luchthaven Antwerpen - Luchthavenlei z/n - 2100 Deurne
T: +32-3-285.65.00 - F: +32-3-285.65.01 - E: info@antwerpairport.aero 
www.antwerp-airport.be - Volg ons Facebook en Twitter

REDACTIE: Tin Vancutsem  
COÖRDINATIE: Catherine Stuyck  
LAY-OUT: Ann Walkers – Blondé  
REALISATIE: BAI

Luchthaven Antwerpen 
schenkt 30 prachtige         

   strandhanddoeken weg

Wist je dat?


