
Onderwerp: Trafiekcijfers luchthaven Oostende-Brugge
MAAND JANUARI 2010 + VERGELIJKING met JANUARI 2009 

Vergelijking tussen JANUARI 2010 en JANUARI 2009
____________________________________________________

− Bewegingen : 1.749 in JANUARI 2010 t.o.v. 2.066 in JANUARI 2009 = een procentueel verschil 
van -15,3 %.

− Passagiers : 6.500 in JANUARI 2010 t.o.v. 7.343 in JANUARI 2009 = een procentueel verschil 
van -11,5 %.

 In het aantal passagiers voor JAN 2010 nl.6.500 zijn er 871 transitpassagiers
 In het aantal passagiers voor JAN 2009 nl.7.343 zijn er 647 transitpassagiers
                                                        
− vracht/ton  :  7.391 ton  in  JANUARI  2010 t.o.v.  7.313  in  JANUARI  2009 =  een  procentueel 

verschil van +1,1 %.

In het aantal ton vracht voor JAN 2010 nl. 7.391 ton is er  656 ton transitvracht vervat.
In het aantal ton vracht voor JAN 2009 nl. 7.313 ton is er  804 ton transitvracht vervat.

Onderwerp: Trafiekcijfers luchthaven Oostende-Brugge
MAAND FEBRUARI 2010 + VERGELIJKING met FEBRUARI 2009 

Vergelijking tussen FEBRUARI 2010 en FEBRUARI 2009
__________________________________________________

− Bewegingen :  1.872 in FEBRUARI 2010 t.o.v.  2.822 in  FEBRUARI 2009 = een procentueel 
verschil van -33,7 %.

− Passagiers  :  7.306  in  FEBRUARI  2010  t.o.v.  7.106  in  FEBRUARI  2009  =  een  procentueel 
verschil van +2,8 %.

In het aantal passagiers voor FEB 2010 nl.7.306 zijn er 422 transitpassagiers
In het aantal passagiers voor FEB 2009 nl.7.106 zijn er 698 transitpassagiers
                                                        
− vracht/ton : 5.904 ton in FEBRUARI 2010 t.o.v. 7.592 in FEBRUARI 2009 = een procentueel 

verschil van -22,2 %.

In het aantal ton vracht voor FEB 2010 nl. 5.904 ton is er  193 ton transitvracht vervat.
In het aantal ton vracht voor FEB 2009 nl. 7.592 ton is er  832 ton transitvracht vervat.

Vergelijking tussen het jaar 2010 en het jaar 2009 
__________________________________________________

− Bewegingen  : 3.621 in 2010 t.o.v. 4.888 in 2009  = een procentueel verschil van -25,9 %.

− Passagiers  : 13.806 in 2010 t.o.v. 14.449 in 2009 = een procentueel verschil van -4,5 %.

− vracht/ton  : 13.295 in 2010 t.o.v. 14.905 in 2009 = een procentueel verschil van -10,8 %.



Onderwerp: Trafiekcijfers luchthaven Oostende-Brugge
MAAND MAART 2010 + VERGELIJKING met MAART 2009 

Vergelijking tussen MAART 2010 en MAART 2009
__________________________________________________

− Bewegingen : 4.250 in MAART 2010 t.o.v. 3.421 in MAART 2009 = een procentueel verschil van 
+24,2 %.

− Passagiers : 11.380 in MAART 2010 t.o.v. 8.671 in MAART 2009 = een procentueel verschil van 
+31,2 %.

In het aantal passagiers voor MAR 2010 nl.11.380 zijn er 560 transitpassagiers
In het aantal passagiers voor MAR 2009 nl. 8.671 zijn er 628 transitpassagiers
                                                        
− vracht/ton : 5.829 ton in MAART 2010 t.o.v. 6.973 in MAART 2009 = een procentueel verschil 

van -16,4 %.

In het aantal ton vracht voor MAR 2010 nl. 5.829 ton is er   227 ton transitvracht vervat.
In het aantal ton vracht voor MAR 2009 nl. 6.973 ton is er 1.233 ton transitvracht vervat.

Vergelijking tussen het jaar 2010 en het jaar 2009 
__________________________________________________

− Bewegingen : 7.871 in 2010 t.o.v. 8.309 in 2009 = een procentueel verschil van -5,3 %.

− Passagiers  : 25.186 in 2010 t.o.v. 23.120 in 2009 = een procentueel verschil van +8,9 %.

− vracht/ton  : 19.124 in 2010 t.o.v. 21.878 in 2009 = een procentueel verschil van -12,6 %.


