Uitbreiding Eindhoven Airport

Op reis
naar de toekomst
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Missie Eindhoven Airport:

Geachte omwonende en relatie van Eindhoven Airport,

Een goede internationale
bereikbaarheid is een
voorwaarde voor de regio
om zich economisch verder
te ontwikkelen. Eindhoven
Airport wil een duurzaam
vervoersknooppunt zijn waar
snelheid en beleving de
toegevoegde waarden zijn.

Meer dan twee jaar lang hebben we veel gevraagd van de passagiers, de
luchtvaartmaatschappijen, het bouwteam en onze eigen medewerkers,
maar het resultaat is er ook naar: Eindhoven Airport, versie 2.0, biedt de
passagier snelheid, een nieuw en aantrekkelijk winkelaanbod, gastvrije
horecaconcepten en overnachtingsmogelijkheden. En dat alles onder één
dak. Met een investering van meer dan 25 miljoen euro geeft Eindhoven
Airport uitvoering aan zijn missie. Hiermee hopen we nog beter tegemoet te
komen aan de wensen van de klant.
Met de realisatie van de nieuwbouw en het hotel is de terminal in staat om
de passagiersgroei tot 2020 te faciliteren. We verwachten dat het aantal
passagiers dan rond de vijf miljoen zal liggen. Eindhoven Airport is met
meer dan zestig bestemmingen met recht de tweede luchthaven van Nederland. En dat hoort ook zo. Brainport Regio Eindhoven is hét industriële
hightech-hart van Nederland met technologie en design als basis. Deze
belangrijke motor van de Nederlandse economie verdient een luchthaven
als toegangspoort tot Europa en een eigentijds visitekaartje voor honderdduizenden mede-Europeanen die jaarlijks via Eindhoven Airport onze regio
bezoeken om te recreëren en zaken te doen.
De terminal en het hotel zijn klaar, maar Eindhoven Airport gaat door. We
gaan door met het investeren in hinderbeperking en het verduurzamen van
de luchthavenprocessen. Ook komt er aandacht voor de herinrichting van
het buitenterrein en we zullen alert zijn op mogelijke verbeteringen van de
bereikbaarheid, zowel met de auto als met het openbaar vervoer. Zo proberen we het in balans te houden, de luchthaven met zijn omgeving.
Ik dank u heel hartelijk voor uw bijdrage aan deze nieuwe mijlpaal in het bestaan van Eindhoven Airport. Zonder uw steun zou dit resultaat niet mogelijk
zijn geweest.
Namens alle medewerkers van de luchthaven, heet ik u hartelijk welkom op
Eindhoven Airport, versie 2.0. Ik wens u alvast een fijne reis en verblijf!
Joost Meijs
Algemeen Directeur Eindhoven Airport

www.eindhovenairport.com

Bestemmingen

Welkom op Eindhoven Airport 2.0
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Uitbreiding Eindhoven Airport:
Nieuw hotel en voorzone
 Tulip Inn hotel: 8 etages en
120 kamers, bevindt zich
bovenop de terminal
 Nieuwe voorzone met extra
retail- en horecafaciliteiten.
Aanbouw voorzone: 2000 m²
Aanbouw kantoren en
aankomsthal
 Aanbouw kantoorruimte:
2700 m²
 Aanbouw aankomsthal:
2700 m²
Herinrichting bestaande terminal
 O.a. uitbreiding bagage
systeem, security lanes,
gates en incheckbalies,
nieuwe informatiebalie,
nieuwe en verbeterde
passagiersstromen
Reden voor de uitbreiding is de
groei van het aantal passagiers,
van 3,4 miljoen in 2013 naar
5 miljoen in 2020.

Agadir
Alanya
Alghero (Sardinië)
Alicante
Antalya
Arrecife (Lanzarote)

Barcelona
Belgrado
Berlijn
Bodrum
Boekarest
Bologna
Bordeaux
Brindisi
Brno
Budapest

Carcassonne
Cluj - Napoca
Corfu
Dalaman
Debrecen
Dublin
Faro
Fez

Gdánsk
Girona (Barcelona)
Ibiza
Innsbruck
Istanbul
Izmir
Katowice
Kopenhagen
Kos
Krakau
Kreta

Las Palmas
Lissabon
London Stansted
Lourdes
Madrid
Malaga
Malta
Marrakesh
Marseille
Milan Bergamo
Napels
Nice

Palma (Mallorca)
Pisa
Porto
Reus (Barcelona)
Rhodos
Riga
Rome
Salzburg
Sevilla
Skopje
Sofia
Stockholm

Tenerife
Trapani (Sicilië)
Valencia
Venetië
Vilnius
Warschau
Wrocław
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Samen bouwen aan toekomst Eindhoven Airport
Met een aantal forse uitbreidingen van de bestaande luchthavenfaciliteiten en een geheel
nieuw ‘hotel op stelten’ bouwen onder andere
Heijmans, Kuijpers en Mansveld volop mee
aan de toekomst van Eindhoven Airport.
Door het bouwteam is gewerkt aan de uitbreiding van de aankomsthal, de terminal, de
realisatie van een aantal commerciële kantoren
en de nieuwbouw van het driesterrenhotel Tulip
Inn Eindhoven Airport. Ook de architectencombinatie KCAP Architects&Planners en De Bever
Architecten als ontwerpers van het gebouw,
alsmede DHV zijn bij deze uitbreiding betrokken. AbrahamsCrielaers heeft het interieurontwerp voor het hotel, dat bestaat uit 120 kamers,
gemaakt.
De terminal is met circa 65 meter verbreed in de
lengterichting. In deze hal is de nieuwe bagagereclaimhal gesitueerd. Hier bovenop is een
kantoorverdieping gerealiseerd, die aansluit op
de bestaande kantoren. Aan de voorzijde van de
terminal is de ontvangsthal uitgebreid met daar
bovenop het nieuwe hotel.
Als gevolg van de groei van Eindhoven Airport,
de nieuwbouw en de nieuwe functies moest
ook de bestaande terminal worden heringericht.
Studio Linse tekende voor het nieuwe interieurontwerp van de begane grond van de terminal. Met name door de groei kon vrijwel geen
enkele functie op de oude plek blijven, wat een
behoorlijke, gefaseerde, logistieke uitdaging en

operationele afstemming voor alle betrokkenen
betekende.
Met de succesvolle herinrichting en nieuwbouw
van het hotel en uitbreiding van de terminal
– een verdubbeling van het huidige oppervlak – speelt Eindhoven Airport in op een sterk
groeiend aantal passagiers die behoefte hebben
aan volwaardige retail, horeca en overnachtingsmogelijkheden.
Nieuwbouw:
Heijmans Utiliteit werkte tijdens dit project samen met Kuijpers Installaties BV (W-installateur),
Mansveld Projecten & Services BV (E-installateur), DHV (constructie en akoestiek), KCAP
Architects&Planners en De Bever Architecten
(gebouwarchitecten), AbrahamsCrielaers
(interieurontwerp hotel) en Coors (interieurbouw
hotel).
Herinrichting:
Studio Linse (interieurontwerp terminal),
Stam&de Koning(bouwkundig), A&S Gebouwenservice (bouwkundig), Kuijpers Installaties BV
(W-installateur), Mansveld Projecten & Services
BV (E-installateur), VanderLande Industries
(bagagehandelingsysteem), Gielissen Interiors
(interieurbouw terminal).
Overall coördinatie & projectmanagment:
Plan B Advies
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Tulip Inn Eindhoven Airport:
een modern hotel op een unieke locatie
Met de opening van Tulip Inn Eindhoven Airport
beschikt de luchthaven over een modern en
bijzonder hotel. Dit markante gebouw van acht
etages bevindt zich bovenop de terminal van
Eindhoven Airport en heeft een directe verbinding met de aankomst- en vertrekhal. Het hotel
beschikt onder andere over 120 comfortabele
kamers, een gezellige bar en een fitnessruimte.
Het Business Centre is van alle gemakken voorzien en heeft een capaciteit van 120 personen.
Bovendien kunnen hotelgasten gebruikmaken
van het Belvedair restaurant in de terminal. Door
de unieke locatie en prima faciliteiten is Tulip Inn
Eindhoven Airport een enorme aanwinst voor de
(inter)nationale leisure en zakelijke gasten.
Het hotel kent een milieuvriendelijk karakter. Er
zijn onder andere duurzame bouwmaterialen,
energie-efficiënte verlichting en waterbesparende kranen gebruikt. Daarnaast werkt het hotel
met onder andere milieuverantwoorde schoonmaakmiddelen en gescheiden afvalinzameling
en koopt het duurzame producten in.
Tulip Inn Eindhoven Airport is het vijftigste hotel
van Golden Tulip in de Benelux. Een mooie mijlpaal voor het merk dat ruim vijftig jaar geleden
in Nederland is opgericht. Golden Tulip beschikt
over een grote diversiteit aan hotels gelegen in
het bos, aan het water of in de stad.
De uitbreiding met Tulip Inn Eindhoven Airport
past perfect in de groeiplannen om de vertegenwoordiging van Golden Tulip in de grote steden
en op luchthavens te vergroten. Eerder opende
Golden Tulip al hotels bij de luchthavens van
Brussel, Rome en Parijs.

Wereldwijd bestaat Golden Tulip uit 230 hotels
verspreid over 42 landen, waarbij elk hotel een
mix is van 'International standards' en 'local
flavours'. Golden Tulip is onderdeel van Louvre
Hotels Group.
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De partners van Eindhoven Airport heten u van harte welkom!
‘AH to go op het station, onderdeel van
NS stations, exploiteert 41 winkels op
treinstations in Nederland. We zijn blij
onze 42e winkel op Eindhoven Airport
te kunnen openen.
Net als op treinstations zijn de bezoekers van Eindhoven Airport reizigers.
Het grote verschil is dat bezoekers
hier meer tijd hebben en een langere
reis maken. We zijn heel benieuwd hoe
de klanten op Eindhoven Airport onze
service zullen waarderen.’

GWK Travelex, specialist in buitenlands geld, money transfers en
contante betalingen, is sinds 2010 op
Eindhoven Airport te vinden. Vanwege
het groeiende aantal vluchten naar
niet-Eurolanden werd het voor beide
partijen steeds interessanter dat we
ons op de luchthaven zouden vestigen. Wij zijn zeer optimistisch over
onze toekomst op Eindhoven Airport.
Het vliegveld blijft fors uitbreiden en
daarmee zullen de passagiersaantallen alleen maar verder stijgen. In onze
nieuwe vestiging hopen wij nóg meer
klanten nóg beter te kunnen bedienen.’

‘AKO heeft sinds 1929 winkels op
Schiphol en heeft in 2005 de ambitie
uitgesproken om ook winkels te openen op de regionale Airports. In 2008
is dat gelukt op Eindhoven Airport.
Onze aanwezigheid hier past volledig
in onze strategie, aangezien wij op alle
relevante plekken willen zitten waar
consumenten reizen en zeker op een
plek waar we de komende jaren een
forse groei verwachten van het aantal
passagiers.’

'Het verschil tussen het exploiteren
van een horecagelegenheid op een
luchthaven en in de stad is groot.
Eindhoven Airport is een stukje wereld
op zich. De vele verschillende culturen,
de behoeften die al deze mensen op
ieder moment van de dag hebben, dat
is niet te beschrijven. De toekomst ziet
er positief uit voor Belvedair. Eindhoven
Airport mag de volgende stap gaan
maken en daarbij hoort de omgeving
die nu gecreëerd wordt.'

Belvedair
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'Wij exploiteren al twintig jaar B&S
SHOP FLY, de duty-free winkel na de
security check. Door het groeiperspectief van de luchthaven en de nauwe
samenwerking met het management
zien we onze toekomst op de luchthaven positief tegemoet. We kijken er dan
ook naar uit om de passagiers in onze
nieuwe winkel te mogen verwelkomen.'

‘Wij willen graag iedere vrouw gelukkig
maken en we willen dat iedere vrouw
trots is op hoe ze eruit ziet. Daarom
biedt I AM mooie sieraden en onmisbare
accessoires tegen een betaalbare prijs.
Iedere twee weken komen er nieuwe
highlights bij, zodat de collectie steeds
actueel en trendy is.
Na winkels in Groningen, Rotterdam,
Utrecht en Rotterdam Centraal station opent I AM nu ook de deuren op
Eindhoven Airport. Dit wordt een nieuwe
ervaring voor ons, die we met veel vertrouwen tegemoet zien.’

B&S SHOP FLY

‘NS Stations exploiteert de Starbucksvestigingen op NS-stations. Ons product,
koffie, leent zich bij uitstek voor het veraangenamen van een reis. Vandaar dat Eindhoven
Airport en NS Stations in het kader van de
uitbreidingsplannen contact hebben gelegd
om ook op deze luchthaven een Starbucksvestiging te openen. Wij zijn gewend winkels
op treinstations in binnen- en buitenland te
exploiteren. Het wordt een nieuwe ervaring om
dit te doen op Eindhoven Airport en we hebben er heel veel vertrouwen in. De samenwerking met Eindhoven Airport is tot nu toe erg
goed verlopen en ook de groeiende passagiersstroom en verbetering en verruiming van
de terminal dragen hier aan bij.’

‘Before Take Off is na jaren lang het
middelpunt te zijn geweest van de
luchthaven nu eindelijk ready for take
off. Een grotere winkel, een duidelijke
formule en een nieuw, duidelijk logo.
De grote letters en de stijlvolle vormgeving zullen het authentieke gevoel van
reizen versterken. Een nog uitgebreidere collectie koffers, laptop- en overige
travelbags en mode van topmerken
maken het makkelijker onbezorgd op
reis te gaan. So before travel, Before
Take Off.’

‘Een herkenningspunt midden in het
hart van de luchthaven. De hollandwinkel die het hello-and-goodbye-gevoel
als beste weet om te zetten in producten die u te allen tijde en op iedere reis
kunt meenemen naar uw bestemming.
Aviflora bestaat al meer dan zestig jaar.
Op Eindhoven al jaren een gezellige
winkel, maar ook op Schiphol en Amsterdam kunt u het uitgebreide assortiment tulpen, ballonnen, rozen en
hollandsouvenirs vinden. De bloemen
en bollen worden reisbaar verpakt en
kunnen dus naar elke bestemming worden meegenomen. Wij zeggen niet voor
niets: “All the best from Holland!”’
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‘Klaar voor de
toekomst met
nieuwe terminal’

‘Een moderne en aantrekkelijke luchthaven is onmisbaar voor een regio die zo internationaal georiënteerd
is als de Brainportregio met de stad Eindhoven als
zwaartepunt. Geen Brainport zonder airport.
De luchthaven is een vestigingsfactor, een reden
waarom internationale bedrijven neerstrijken in de
regio, en geeft dus een boost aan de werkgelegenheid
in Eindhoven. Zowel binnen die bedrijven als binnen
de ondernemingen die in hun kielzog volgen – dienstverlening, horeca, vervoer – zijn medewerkers nodig.
Daarnaast hebben behoorlijk wat mensen uit de regio
een baan gevonden op en rond Eindhoven Airport, van
horeca- tot bagagemedewerkers en chauffeurs.
De groei van Eindhoven Airport betekent meer mogelijkheden, meer bestemmingen en meer economisch
potentieel. Maar het betekent ook dat we goed moeten
blijven kijken naar het aantal vluchten en de mogelijkheden om mogelijke (geluids)overlast zo veel mogelijk te
beperken. Die balans proberen we te realiseren aan de
Alderstafel. Onze ambitie is om van Eindhoven Airport
de duurzaamste luchthaven van Europa te maken.
De groei van het aantal vluchten en bestemmingen
maakte dat Eindhoven Airport niet door kon in de oude
vorm. De oude terminal liep op drukke momenten
al regelmatig tegen de grenzen aan van ruimte en
service. Met de nieuwe gebouwen en voorzieningen is
Eindhoven Airport klaar voor de toekomst. Het is nu een
vliegveld dat qua uitstraling perfect past bij de regio;
een entree de Brainport regio Eindhoven waardig.’
Rob van Gijzel,
burgemeester van de gemeente Eindhoven

Eerst naar AKO
Waar je ook naartoe gaat, wie goed op reis wil, gaat eerst langs AKO.
• kranten • boeken • tijdschriften • wenskaarten • loterijen
• kantoorartikelen • cadeaukaarten • beltegoed
AKO
• zoetwaren • rookwaren
EINDHOVEN

BAGGAGE HANDLING
SOLUTIONS

AIRPORT

Dé leeswinkel op de luchthaven

www.vanderlande.com
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‘Eindhoven Airport past heel goed in de uitstraling van
de stad. Onze ambitie is een vaste plek te bemachtigen
in de top tien van de meest innovatieve regio’s van de
wereld. Dat we een luchthaven hebben met dezelfde
naam als de stad is daarbij van grote betekenis.
Een overduidelijk effect van de groei van Eindhoven
Airport is dat steeds meer passagiers het centrum van
Eindhoven beginnen te ontdekken. Zij overnachten en
vermaken zich hier en dragen zo bij aan het economisch klimaat.

‘Voegt waarde
toe aan
merk Eindhoven’

Eindhoven Airport brengt de wereld in contact met de
stad. Al de jonge talenten die de regio binnenkomen,
zijn een verrijking. Tegelijkertijd verkennen de mensen
uit de regio de wereld vanuit Eindhoven Airport.
Belangrijk is dat de merkpijlers van Eindhoven – technologie, design en kennis – zichtbaar zijn in de uitstraling van de luchthaven. Het design in de architectuur
van het gebouw past goed bij het profiel van de stad.
Eindhoven wil Culturele Hoofdstad van Europa in 2018
worden en Eindhoven Airport is voor ons een belangrijk
onderdeel van de pitch van de stad. Een luchthaven
met al die verbindingen in Europa voegt heel veel
waarde toe aan het merk Eindhoven.’
Peter Kentie,
directeur Eindhoven365,
verantwoordelijk voor de citymarketing van Eindhoven

STERK IN HEKWERK

STERK IN HEKWERK

Mario Bunthof
Directeur
Mario
Spegelt Bunthof
40
5674
CD Nuenen
Directeur
Postbus 303
5670
AH 40
Nuenen
Spegelt
5674 CD Nuenen
Postbus 303
5670 AH Nuenen

T +31 (0)40 291 34 75
M +31 (0)627
85 45
2761
28
611 23
E info@freyja.nl
IT www.freyja.nl
+31 (0)40 291 34 75
M +31 (0)627 85 27 28
E info@freyja.nl
I www.freyja.nl
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Vliegen zoals u dat wilt

www.pwc.nl

Sterker met
elkaar

Comfortabel met ArkeFly naar Antalya
Vlieg 3x per week voordelig en comfortabel met ArkeFly
naar Antalya en vertrek vanaf Eindhoven Airport! Op
elke vlucht heeft u luxe en comfort naar keuze. Zo kunt
u verschillende extra services vooraf aan uw vertrek
bijboeken. Kijk voor meer informatie op ArkeFly.nl of ga
naar uw reisbureau.
Stoelreservering
Al vanaf 5,- p.p.

Online inchecken
Gratis, alleen
mogelijk i.c.m.
stoelreservering

ArkeFly DuoSeat
Al vanaf 25,-

Maaltijdreservering
Al vanaf 7,50 p.p.
per enkele reis

 ArkeFly.nl of uw reisbureau

Stel je de kracht voor van bijna 160.000 mensen, die zich – wereldwijd – elke dag richten op het bouwen van relaties. Niet alleen met
klanten, maar ook met elkaar. En stel je dan eens voor hoeveel waarde
die relaties samen kunnen creëren. We bewijzen onze toegevoegde
waarde in de praktijk door verder te kijken dan cijfers alleen en oog
te hebben voor persoonlijke doelen en ambities. Door te investeren in
elkaar versterken we de relatie. Daarmee vergroten we de waarde van
ons netwerk binnen Assurance, Tax & Advisory én de impact die we
samen kunnen maken.
Assurance: Ton Vercammen, tel: 088 792 47 70,
ton.vercammen@nl.pwc.com
Tax: Rob Janssen, tel: 088 792 14 41, rob.janssen@nl.pwc.com
© 2013 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 3412089) Alle rechten voorbehouden.
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‘De nieuwe terminal is een heel mooie en belangrijke
stap. Het strategische belang van Eindhoven Airport
voor de langetermijndoelstellingen van Noord-Brabant
en Brainport Regio Eindhoven mag niet worden onderschat. De luchthaven heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het feit dat we nu een wereldwijd erkende,
regionale economie zijn.
Eindhoven Airport is goed voor zo’n 1300 directe en
indirecte banen, als je de groei meetelt. Maar de luchthaven is ook belangrijk om aantrekkelijk te blijven als
vestigingsplaats voor bedrijven.
In de huidige tijd is het voor regio’s van cruciaal belang
aangesloten te blijven bij de wereldeconomie. Je moet
inprikken in de stromen die mondiaal de economische
dynamiek bepalen. De ambitie van Noord-Brabant
is daarbij om een Europese topinnovatieregio te zijn.
Vanuit dat perspectief is een eigen luchthaven heel
belangrijk.
Het provinciebestuur van Noord-Brabant ondersteunt
de verantwoorde groei van Eindhoven Airport. Lusten
en lasten dienen in balans te blijven. Daarover zijn
afspraken gemaakt in de Alderstafel, dus voorlopig
kunnen we vooruit. Het is belangrijk voortdurend met
elkaar in gesprek te blijven.’
Wim van de Donk,
Commissaris van de Koning provincie Noord-Brabant

‘Aangesloten bij
wereldeconomie dankzij
Eindhoven Aiport’
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Postadres / bezoekadres (kantoren)
Luchthavenweg 13 – 5657 EA Eindhoven

25-3-2013 11:22:27

Bezoekadres (passagiersterminal)
Luchthavenweg 25 – 5657 EA Eindhoven

Tel. 0900-9505 (€1,30 per gesprek)

info@eindhovenairport.nl
www.eindhovenairport.com
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Wij feliciteren
Eindhoven
Airport
met de
nieuwbouw
aan de
toekomst!

