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Donderdag, 3 oktober 2019 

 
Drukste zomer ooit voor Luchthaven Antwerpen 

 

De maand september klokte af met een record en bijna 10 000 passagiers méér dan september 
2018: 34 732 versus 25 108 passagiers. 

De bijkomende capaciteit op enkele etnische TUI fly bestemmingen bracht éxtra passagiers met zich 
mee.  Evenzeer ligt de nieuwe zakenroute Antwerpen-London City mee aan de basis van de sterke 
groeicijfers. Air Antwerp miste zijn start trouwens niet. Sinds 9 september vliegt de 
luchtvaartmaatschappij van maandag tot vrijdag 3 keer per dag naar de Engelse hoofdstad (ANR-LCY 
om 7.10am, 2.15pm, 5.35pm). Vele zakenreizigers vinden hun weg terug naar het hartje van Londen. 
Een derde en laatste verklaring voor de stijging van afgelopen maand is een toename van het aantal 
passagiers op de business jets. 

De maand september verpulverde zo alle records: 38,3% méér passagiers t.o.v. diezelfde maand 
vorig jaar. Ook is het derde kwartaal meteen het sterkste kwartaal ooit; we noteerden een groei van 
10% t.o.v. vorig jaar; 101 069 passagiers reisden in juli, augustus en september dit jaar via de 
Luchthaven versus 92 043 passagiers vorig jaar.  

Globaal genomen lopen we nog 4,9% achter ten opzichte van 2018 (januari-september). Al 
verwachten we, met dank aan het afgelopen sterke derde kwartaal, dat de kloof kleiner zal worden 
de laatste maanden van 2019. 

Algemeen mogen we besluiten  dat de  luchthaven van Antwerpen duidelijk in de lift zit en dat 
ervaren alsmaar méér reizigers en zakenmensen. Goede bereikbaarheid, dichtbij huis, gemakkelijk 
en democratisch parkeren, korte wandelafstanden op en rond de luchthaven, snelle check-in en 
vlotte procedures zijn één voor één de troeven van kleinschalige, regionale luchthavens.   

De luchthaven haalde voor september opnieuw een uitmuntende score op vlak van ‘stipte 
vertrekken’ (97,7%). Een cijfer waar menig luchthaven maar kan van dromen tot groot genoegen van 
onze vaste klanten. 
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