
 
 

LUCHTHAVEN OOSTENDE-BRUGGE VERWELKOMT  
EEN DERDE MEER PASSAGIERS IN JULI T.O.V. VORIG JAAR 

Uit de meest recente trafiekcijfers blijkt dat luchthaven Oostende-Brugge een significante toename 
van passagiers kent in juli 2017 ten aanzien van juli 2016. Het aantal passagiers dat luchthaven 
Oostende-Brugge mocht verwelkomen in juli 2017, is met maar liefst 30.4% gestegen t.o.v. juli 2016. 

Vorige maand werden er zowat 51.700 passagiers genoteerd, wat een toename betekent van 12.061 
passagiers ten opzichte van vorig jaar. In vergelijking met juli 2016, steeg het vrachtvervoer in juli 2017 
met 0,9% naar 1.023 ton. Het aantal bewegingen daarentegen kent een kleine daling van 5,2%.   
 

TUI fly opereert deze zomer vanuit Oostende als enige luchtvaartmaatschappij wat passagiersvluchten 
aangaat. Wie deze zomer nog graag op vakantie vertrekt vanuit Oostende, krijgt een ruime keuze 
voorgeschoteld met maar liefst 21 zonnige vakantiebestemmingen. Zowat elke belangrijke 
vakantieregio aan de Middellandse Zee en de Canarische Eilanden steekt in het aanbod. Touroperator 
TUI zorgt voor een onberispelijke begeleiding zodat uw vakantie al in West-Vlaanderen kan beginnen.  
 

Luchthaven Oostende-Brugge is uiterst tevreden met dit resultaat en wil hiermee de groeiende 
populariteit van de regionale luchthavens verder op de kaart zetten. Oostende biedt bovendien alle 
troeven van een regionale luchthaven: makkelijk bereikbaar, geen lange wachtrijen aan de check-in, 
budgetvriendelijke parking en ook van files zult u in Oostende geen last hebben.  
 

Marcel Buelens, CEO Luchthaven Oostende-Brugge, reageert: "De luchthavenuitbater heeft grote 
investeringen gedaan in de terminal ten bate van het comfort van onze passagiers. De security zone 
is verdrievoudigd in oppervlakte en debiet. Na de security check is er nu een mooie brasserie Grand 
Café Horizon en allerlei winkeltjes. Onze passagiers reageren hierop zeer positief. En het is niet 
gedaan. Ook de voorgevel van het luchthaven gebouw krijgt na het bouwverlof een flinke beurt en in 
de aankomsthal zal ook naar meer comfort gestreefd worden". 
 

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, 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. 
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