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Groei in passagiersaantal zet zich voort op Luchthaven Oostende-Brugge 

 

Nadat de zomermaanden juli, augustus en september gezorgd hebben voor een nieuw record in 
passagiersaantallen, breken we in oktober een nieuw record. Afgelopen maand reisden er nog nooit 
zoveel passagiers in de maand oktober via de Oostendse luchthaven en sloten we de maand af met 
40.818 passagiers. Vorig jaar diezelfde maand waren dat 37 580 passagiers. Een groei aldus van 
8,6%. 

Hiermee sluit de groei in passagiers naadloos aan bij de voorbije drukke zomermaanden. Dit mooie 
resultaat is het directe gevolg van een significante stijging in het aantal chartervluchten en dit leidt 
bijgevolg tot een hoger aantal charterpassagiers onder andere i.k.v. de Europese voetbalcompetitie. 
Daarnaast zagen we ook deze maand opnieuw een significante toename van het aantal passagiers 
op de business jets. Sinds de opening van de gloednieuwe business terminal van NSAC merken we 
grote sprongen voorwaarts in het aantal bewegingen en de passagiersaantallen van dit business 
segment. 

Het winterseizoen is tevens van start gegaan. De luchthaven biedt een prima alternatief om te 
ontsnappen aan het grijze weer met een waaier aan vluchten naar de Spaanse Costas en het zonnige 
Egypte.     

Het cargovolume volgt nog steeds de wereldwijde neerwaartse trend. Het volume dat 
getransporteerd werd via de luchthaven bleef ook in oktober onder druk staan. Over de periode van 
januari tot en met eind oktober lag het volume 15,6% onder het niveau van vorig jaar. We 
verwachten dat deze trend nog even zal aanhouden. 

De luchthaven van Oostende kan opnieuw prat gaan op uitmuntende kwaliteitscijfers voor de maand 
oktober – die trouwens ten goede komen van al haar passagiers – op vlak van stiptheid bij vertrek. 
Afgelopen maand noteerden we opnieuw een sterk resultaat op het vlak van de ‘on time 
performance’ (OTP) met een score van 97,3%. 
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