
Luchthavens Oostende-Brugge en Antwerpen pakken uit met 
een gloednieuwe website

Vrijdag 25 augustus 2017 – Vernieuwde luchthavens vragen om een nieuwe website. Na de 
grondige renovatiewerken aan een nieuwe vertrekhal eerder dit jaar, werd het ook tijd voor 
een degelijke metamorfose van de websites van de luchthavens Oostende-Brugge en 
Antwerpen.  

De nieuwe websites zijn gebouwd om het voor de surfer zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. In één 
oogopslag ziet de reiziger nu geactualiseerde vluchturen en informatie omtrent de luchthaven, 
luchtvaartmaatschappijen en bestemmingen. Ook zijn er handige reistips te vinden voor passagiers met een 
beperkte mobiliteit, duidelijke informatie over toegestane bagage en de rechten van passagiers in geval van 
vertraging of annulering. Beide websites kregen tevens een up-to-date fotogalerij en een gedeelte met 
overzichtelijke statistieken. 

De websites zijn beschikbaar in 3 talen (Nederlands, Frans en Engels) en werden in de nieuwe kleuren van 
de luchthaven gestoken, wat in lijn ligt met de vernieuwde signalisatie op de luchthavens.   

Marcel Buelens, CEO luchthavens Antwerpen & Oostende-Brugge, streeft hiermee naar een aangenamere 
en comfortabelere online omgeving voor beide luchthavens: “De voorbije twee jaren hebben de luchthavens 
van Antwerpen en Oostende-Brugge heel wat positieve ontwikkelingen gekend, onze websites konden niet 
achterblijven, aangezien zij een belangrijke schakel vormen tussen de gebruikers en ons bedrijf. Ik ben dan 
ook erg opgetogen om beide websites vandaag live te zien gaan”.  

De nieuwe websites werden samen met Egis ontwikkeld door het bureau Rouge Vif in Parijs. De websites van 
de 17 luchthavens die onder Egis Airport Operations vallen zullen op termijn dezelfde look & feel en structuur 
krijgen. 

Ontdek onze gloednieuwe websites op www.ostendairport.aero en www.antwerpairport.aero. 

Over Luchthaven Oostende-Brugge 
De internationale luchthaven Oostende-Brugge maakt deel uit van de Franse groep Egis en bestaat uit een 
LEM-LOM beheersstructuur. Hierbij staat Egis in voor de commerciële uitbating van de luchthaven (LEM), de 
overheid (LOM) is verantwoordelijk voor de basisinfrastructuur. Een belangrijk deel van de activiteiten van de 
luchthaven zijn gericht op vrachtvervoer. Naast cargovluchten zijn er ook lijnvluchten (momenteel 21 
bestemmingen), met TUI als belangrijkste luchtvaartmaatschappij. De luchthaven staat eveneens ter 
beschikking voor privétoestellen, zakenreizen, trainingsvluchten en ad hoc vluchten. 

In 2016 telde de internationale luchthaven van Oostende-Brugge 434.970 passagiers, een stijging van 
57,6% ten opzichte van 2015. www.ostendairport.aero  

Over Luchthaven Antwerpen  
De internationale luchthaven van Antwerpen maakt deel uit van de Franse groep Egis en bestaat uit een 
LEM-LOM beheersstructuur. Hierbij staat Egis in voor de commerciële uitbating van de luchthaven (LEM), de 
overheid (LOM) is verantwoordelijk voor de basisinfrastructuur. Drie luchtvaartmaatschappijen bieden 
vluchten aan naar 11 Europese bestemmingen. Naast lijnvluchten worden er charters, privévluchten en 
trainingsvluchten aangeboden vanop deze luchthaven. De luchthaven is kleinschalig en staat bekend om zijn 
snelle check-in, korte wandelafstanden en betaalbare parking.  

In 2016 telde de luchthaven van Antwerpen 276.311 passagiers, een stijging van 24,9% t.o.v. 2015.  Het 
aantal bewegingen daalde met 8,6% naar 41.403 in 2016. www.antwerpairport.aero  

Perscontact Luchthavens Oostende-Brugge en Antwerpen: Catherine Stuyck - 
catherine.stuyck@antwerpairport.aero
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