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Een vliegveld 
dichtbij

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) biedt 24 uur 
per dag en 365 dagen per jaar een thuishaven aan 
vliegmaatschappijen voor lijn- en vakantievluchten, 
zakenvluchten en maatschappelijk vliegvervoer 
(zoals de trauma- en politiehelikopter). We zijn 
de regionale luchthaven voor de omgeving van 
Rotterdam/Den Haag en faciliteren het vliegverkeer 
voor jaarlijks zo’n twee miljoen passagiers. Hiermee is 
RTHA in aantal passagiers de derde luchthaven van 
Nederland. We verbinden vanuit onze regio vijftig 
Europese vliegbestemmingen, voornamelijk ook 
regionale vliegvelden.

Reizigers staan bij ons centraal
Reizigers staan bij ons centraal. Wij willen dat  
passagiers zich gastvrij voelen en graag terugkomen. 
Die persoonlijke aandacht geven is het ultieme 
doel. Van het reizen naar de luchthaven tot aan het 
‘boarden’ naar het vliegtuig en terug. Het moet veilig, 
overzichtelijk en snel zijn. Bij ons loop je zo vanuit de 
bus of je auto de terminal in en voor je het weet zit je 
in de lucht. Een ultieme ervaring. Dat is waar wij voor 
gaan. Dat doen we samen met een team van trotse  
en bevlogen medewerkers.

01 I Over ons

Samenwerking in innovatie
Wij zetten proactief in op innovatie en willen in
2030 onze grondgebonden activiteiten emissievrij 
uitvoeren. Verduurzaming is er niet alleen nu, ook 
in de toekomst. Het zal meer en meer een vanzelf- 
sprekendheid worden. Door verbetering en innovatie 
bij ons aan te jagen en mogelijk te maken. 
Zo demonstreren we doorlopend hoe we nieuwe 
inzichten en innovaties naar een schonere, stillere 
luchtvaart vertalen.

Hierin werken we samen met stichting Rotterdam 
The Hague Innovation Airport (RHIA) en tien andere 
regionale partners die innovatie en duurzaamheid 
in de luchtvaart nastreven. Zo brengen we mensen, 
bedrijven en inzichten samen op ons vliegveld of in 
de nabijheid ervan. En geldt bij ons dat we innovatie 
nastreven in dienst van verduurzaming, veiligheid en 
gastvrijheid.

samenwerken



Landside Airside

Aviapartner

Check-in

HorizonAKO RTHA

Laden
vliegtuig Boarden

Trigion Koninklijke Marechaussee Aviapartner Aviapartner

Security

B&SHMSHost

LVNL Luchtverkeersleiding

Paspoort
controle

Take-off

Van check-in tot take-off

5



6

Onze strategie is gebouwd 
op vier pijlers

Onze missie? Goed zorgen voor onze omgeving en 
handelen naar het belang van de regio. Voor de  
Rotterdammers, Delftenaren, Hagenezen en alle 
anderen die bij ons in de buurt wonen en werken en  
het gemak van een vliegveld dichtbij vinden. We zijn 
ons ervan bewust dat onze buren zowel de lusten als  
de lasten van de luchtvaart ervaren. Daarom doen we 
ons uiterste best het gezamenlijk belang van inwoners 
en bedrijven bij onze luchthaven te vergroten. 

Deze verbinding gaat verder dan het faciliteren van 
de luchtvaart. We zijn er ook als werkgever, opleider, 
innovator, verbinder, als factor in vestigingsklimaat 
of als businesspartner. Zo beogen we de trots van de 
regio te zijn. In economische, maatschappelijke zin en 
als goede ‘buur’. Inclusief met een opleidingsinstituut 
op het vliegveldterrein voor studenten die later in de 
luchtvaart willen werken.

02 I Onze strategie

Waar gaan we voor?
Wij zij trots op onze metropoolregio, de omliggende 
gemeenten, onze buren en de gebruikers van de 
luchthaven. We dragen ons steentje in deze regio bij. 
Voor onze reizigers leveren we de ultieme passagiers-
beleving. Verder zijn we de verbindende factor voor 
partijen door innovatielabs op het gebied van onder-
nemerschap, duurzaamheid en onderwijs te faciliteren. 
We doen dat vanuit passie en betrokkenheid met onze 
omgeving.

omgeving
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02 I Onze strategie

Missie
We verbinden mensen, bedrijven en innovaties met 
elkaar. Alles in het belang van de regio.

Visie
Rotterdam The Hague Airport is de trots van de regio 
en levert de ultieme passagiersbeleving. Wij zijn de 
verbindende factior door middel van innovatielabs op 
het gebied van ondernemerschap, duurzaamheid en 
onderwijs.
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1
Realiseren van de ultieme 
passagiersbeleving

Onze passagiers staan bij ons centraal. Wij gunnen 
hen bij het gebruiken van onze luchthaven de ultieme 
passagierservaring. Daarom werken we continu aan 
onze kwaliteit en gastbeleving. 

Vernieuwde vertrekhal
Aan het eind van 2020 is de nieuwe vertrekhal officieel 
in gebruik genomen. De vertrekhal is ruim tien meter 
breder dan de oude vertrekhal, waardoor deze zorgt 
voor een betere doorstroom van passagiers. We  
vinden het belangrijk dat deze ruimte comfort, rust  
en overzicht biedt.

Certified Smile 
Onze luchthaven heeft als slogan “You’re Welcome” 
en dat is niet voor niets. We hebben een gastvrijheids- 
programma ontwikkeld genaamd “Certified Smile”. 
Hierin leren we al onze medewerkers om onze 
passagiers een 9+ ervaring te geven. Dit doen we door 
een gastvrije instelling aan te nemen en persoonlijke 
aandacht aan onze passagiers te geven.

Strategische pijlers van
Rotterdam The Hague Airport

gastvrij
persoonlijk
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2
Optimaliseren en verduurzamen 
van de bedrijfsprestatie

Wij willen onze bedrijfsprestaties zo duurzaam mogelijk 
inrichten. Zo gebruiken we onze extra opbrengsten 
om te investeren in de locatie en regio. We willen 
bijvoorbeeld proactief inzetten om in 2030 onze grond-
gebonden activiteiten emissievrij en afvalvrij uit te 
voeren. Daarnaast werken we hard samen met onze 
partners om de luchtvaart te verduurzamen. 

Mos-sedum dak
Onze vernieuwde terminal en onze nieuwe brand- 
weerkazerne zijn voorzien van een mos-sedum dak. 
Deze groene dakbedekking draagt onder andere bij 
aan de biodiversiteit, zorgt voor een stabielere binnen-
temperatuur en beperkt wateroverlast bij grote buien.

Zonnepark Rotterdam The Hague Airport
In de loop van 2021 komt bij ons het Zonnepark 
Rotterdam The Hague Airport, parallel naast de 
start- en landingsbaan op het luchthaventerrein.  
Met een grootte van acht hectare zal dit het grootste 
zonnepark in de regio worden. De bouw van het park 
zal naar schatting zo’n zes maanden duren. 
Daarnaast zijn er in 2020 zonnepanelen op het dak van 
de luchthaven- en op de nieuwe vertrekhal geplaatst. 
Dit draagt bij aan een klimaatneutraal gebouw.

Klimaatvriendelijke luchthaven
Het is onze ambitie om samen met de luchthavens  
in de Schiphol Group in 2030 geen uitstoot op de 
grond te veroorzaken. Dit willen we bereiken door de 
inzet van meer elektrische voertuigen op- en rond 
de luchthaven. Ook stimuleren we duurzame vloot-
vernieuwing. Hiermee verminderen we de komende 
jaren al de CO2-uitstoot door ‘zero emissions’ – met 
opwekking van eigen energie en hergebruik in plaats 
van neutraliteit door compensatie.

Strategische pijlers van
Rotterdam The Hague Airport maatschappelijk

verantwoord
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3
Verbinden met regio 
inrichten als proces

Onze omgeving bestaat uit omwonenden, het bedrijfs-
leven, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden en 
vele andere betrokkenen. De toegevoegde waarde  
van onze luchthaven kan voor iedereen anders zijn, 
maar moet altijd in het teken staan van het regionaal 
belang. Wij verbinden mensen, bedrijven en innovaties 
uit te buurt.

Luchthaven als buur
Samen zorgen we voor een balans tussen publieke 
belangen als economie, welzijn, gezondheid en 
klimaat. We zijn ons allemaal bewust van het feit dat 
een luchthaven impact heeft op onze omgeving. 
Niet alleen qua werkgelegenheid, connectiviteit en 
inkomende passagiersstromen, maar ook vanwege 
effecten op geluidshinder en luchtkwaliteit. Voorop 
staat dat we willen verbinden met mensen, bedrijven 
en innovaties in het belang van de regio. Zo stimuleren 
we actief samenwerkingsverbanden met bedrijven, 
events en (sport)verenigingen uit onze buurt.

I Onze strategie

Luchthaven gerelateerde opleidingen
Op ons luchthaventerrein hebben we samen met 
mbo-opleidingsinstituut Albeda een nieuwe school 
gebouwd. Hier op het Albeda Rotterdam The Hague 
Airport College volgen zo’n 700 studenten diverse 
luchthaven gerelateerde opleidingen, zoals lucht-
vaartdienstverlening en hospitality. Samen geven we 
een nieuwe vorm van opleiding waarbij werken en 
leren in de praktijk gecombineerd worden.

Strategische pijlers van
Rotterdam The Hague Airport

bevlogen
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4
Rotterdam The Hague Airport 
ontwikkelen tot innovatiepartner

Wij geloven in de kracht van innovatie en verbinding. 
Daarom zien we onszelf, in samenwerking met alle 
luchthavens van de Schiphol Group, als internationale 
proeftuin voor duurzame en hoogwaardige innovaties 
in de luchtvaartsector. Door de kleinschaligheid van 
onze luchthaven en onze relaties met universiteiten, 
scholen en innovatieve bedrijven kunnen we snel en 
efficiënt experimenteren en na succes, innovaties 
implementeren.

We werken nauw samen met stichting RHIA 
(Rotterdam The Hague Innovation Airport). RHIA is  
ons initiatief, samen met de gemeente Rotterdam. 
Samen werken we aan virtuele Airport Technology labs 
of het Fieldlab Next Aviation. Dit doen we samen met 
o.a. de TU Delft. Zo komt onderzoek tot stand naar 
hybride- en elektrisch/waterstof vliegen en taxiën.

I Onze strategie
Strategische pijlers van
Rotterdam The Hague Airport

innovatief
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Rotterdam The Hague Airport 
ontwikkelen tot innovatiepartner (2)

Project Zenid
In samenwerking met SkyNRG, Climeworks (leider  
in Direct Air Capture van CO2), duurzame energie- 
bedrijf Uniper en stichting RHIA werken we aan project 
Zenid: Een demonstratiefabriek voor de productie van 
de eerste kerosine ter wereld die wordt gemaakt van 
CO2 uit lucht, water en hernieuwbare elektriciteit. We 
kijken naar de haalbaarheid van zo’n proefinstallatie 
op onze luchthaven of op een andere plek. Met Zenid 
willen we onze bijdrage leveren om er in de toekomst 
voor te zorgen dat de luchtvaart en haar leveranciers 
deel uitmaken van een koolstofvrije economie en 
maatschappij.

I Onze strategie

Airport Technology Lab
Wij faciliteren sinds twee jaar een technologie lab 
voor de TU Delft waar kleine elektrische vliegtuigen 
worden ontwikkeld. Deze samenwerking is mede 
tot stand gekomen dankzij RHIA. Hier wordt tevens 
gewerkt aan andere vliegtuiginnovaties zoals  
toekomstige aandrijvingen voor (hybride-) elektrisch 
en waterstof vliegen. In dit lab werken we samen met 
stichting Rotterdam The Hague Innovation Airport.

Strategische pijlers van
Rotterdam The Hague Airport innovatief
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Actieve inzet voor 
de directe omgeving

Een nieuwe balans
Wij verbinden regio’s en brengen ‘werelden’ op de 
luchthaven samen. Elke dag weer. Dit doen we op 
verschillende manieren, maar altijd met het oog  
op vooruitgang. Daarmee beogen we de Trots van 
de Regio te zijn: de regio kan op ons rekenen en wij 
rekenen op de regio. Lusten en lasten van onze  
luchthaven willen we in balans brengen. Efficiënt 
werken is voor ons belangrijk.
Als luchthaven willen we onszelf op duurzame  
wijze verankeren in de regio. Wij kunnen en willen 
niet zonder onze omgeving. Daarbij zoeken we 
antwoorden op dilemma’s vanuit draagvlak.

Luchthaven van nationale betekenis
We zijn een regionale luchthaven van nationale 
betekenis en willen in de pas lopen met de ontwik-
keling van onze regio. De verbinding tussen luchthaven 
en regionale overheid, bewoners en bedrijfsleven 
kunnen we samen verder versterken. Op verbinding 
blijven we gezamenlijk sturen door goed met elkaar in 
gesprek te zijn. Ook informeren we elkaar regelmatig.

03 I Omgeving en leefbaarheid

Zorgen voor draagvlak
Draagvlak in de omgeving is voor ons prioriteit.  
Juist omdat in onze regio de lusten en lasten van de 
luchthaven liggen. We zetten in op een transparante 
besluitvorming en betrekken daarbij alle belang- 
hebbenden. Zo geloven wij dat informatie over de 
luchthaven altijd en overal voor iedereen toegankelijk 
moet zijn. Zo werken we iedere dag aan iets meer 
onderling begrip en een duurzame verankering van  
de luchthaven. Nu en in de toekomst.

lusten lasten



16

Voorbeelden van 
samenwerking in de regio

Feyenoord verbonden als ‘official airport’
Al vanaf 2018 werken wij samen met Feyenoord 
Rotterdam. Dit betekent dat Feyenoord altijd vanaf 
onze luchthaven naar het buitenland vertrekt, voor 
bijvoorbeeld Europese wedstrijden of trainings-
kampen.

Sponsoring
Rotterdam The Hague Airport hecht grote waarde  
aan het ondersteunen van lokale clubs en verenigingen 
in de vorm van sponsoring. In veel gevallen betreft 
het financiële steun of een partnership in kennis  
en kunde bij organisaties in onze omgeving. Deze 
organisaties ontplooien activiteiten en initiatieven 
die het maatschappelijk belang dienen en aan een 
breed (lokaal) publiek ten goede komen.

Onderwijs en projecten
Jaarlijks biedt Rotterdam The Hague Airport tientallen 
stages aan voor luchtvaart gerelateerde opleidingen 
maar ook voor andere richtingen zoals in HR, Airside 
operations, financiën, communicatie en marketing. 
Van VMBO tot WO.

03 I Omgeving en leefbaarheid

Zo kent sinds 2020 een luchtvaartcampus, het 
Albeda ‘Rotterdam The Hague Airport college’. 
Er is een nauwe samenwerking met studenten 
om stage te lopen in een ‘live omgeving’ op onze 
luchthaven. Dit jaar hadden we enkele aangepaste 
stages in samenwerking met het Albeda College 
om studenten ondanks COVID-19 toch kennis te laten 
maken met de luchthaven. Daarnaast organiseert 
Rotterdam The Hague Airport meerdere evenementen 
per jaar om de jeugd meer informatie bij te leren over 
de luchtvaart.

Voor een dag ‘Baas van de Luchthaven’
Wij werken nauw samen met stichting JINC. Een 
non-profit organisatie die jongeren tussen de 8 en 16 
jaar laat ervaren hoe het werkt op de arbeidsmarkt 
door beroepsoriëntatie op de werkvloer, het aanleren 
van (sociale) vaardigheden en het aanbieden van 
workshops over ondernemerschap. Eens per jaar 
mogen deze leerlingen zich bij ons voor een dag ‘Baas 
van de luchthaven’ noemen. Ze ervaren hoe het is om 
te werken op Rotterdam The Hague Airport en mogen 
alle vragen stellen tijdens een uitgebreide rondleiding.

onderwijs
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Proeftuin voor 
innovatie

Vooruitkomen, daar zijn nieuwe invalshoeken voor 
nodig. Frisse ideeën en andere inzichten. Zodat  
wat nu nog onmogelijk lijkt, toch realiteit wordt.  
Rotterdam The Hague Airport heeft een aantal  
unieke eigenschappen die het mogelijk maken om 
voorop te lopen op het gebied van innovatie. 

Door de kleinschaligheid van de luchthaven en haar 
relatie met universiteiten en innovatieve bedrijven  
kan Rotterdam The Hague Airport snel en efficiënt 
experimenteren en, na succes, innovaties implemen-
teren. Dit doen we dus in nauwe samenwerking met 
Rotterdam The Hague Innovation Airport. In de nabije 
toekomst zal innovatie geen doel op zich meer zijn, 
maar een vanzelfsprekendheid.

Rotterdam The Hague Airport biedt een unieke test- 
omgeving waar projecten onder reële omstandigheden 
 getest kunnen worden. Samen met RHIA werken we 
aan meerdere projecten op- en rond onze luchthaven.

04 I Innovatieve luchthaven

Verbinding met regio
Naast innovaties gericht op de luchtvaart van de 
toekomst, werkt RHIA samen met partners ook aan 
innovaties die zorgen voor een betere verbondenheid 
tussen de regio. Goede bereikbaarheid van de  
luchthaven en een goede buur zijn staat bij Rotterdam 
The Hague Airport hoog in het vaandel. 

Wij willen blijven innoveren
Door middel van deze en andere projecten blijft 
Rotterdam The Hague Airport zich, samen met RHIA, 
continu vernieuwen. Om innovatieve kruisbestuiving op 
gang te brengen en te houden, zijn mensen met goede 
ideeën altijd welkom op onze luchthaven.

innoveren
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Fieldlab Next Aviation Solar Park Last Mile

Synthetic Fuel
Hospitality Campus & 
Competence center

Smart Energy Systems

Airport Technology Lab SuperHyCargo Emergency Airport

Innovatie op Rotterdam The Hague Airport04 I Innovatieve luchthaven

Bron: RHIA
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RTHA als 
werkgever

Rotterdam The Hague Airport is voor velen een 
interessante werkgever. Werken op Rotterdam 
The Hague Airport betekent werken bij een van de 
meest bijzondere werkgevers in de omgeving van 
Rotterdam. Want zeg nou eerlijk, wat is er nog 
dynamischer dan een werkplek op een luchthaven? 
365 dagen per jaar en 24 uur per dag rekenen zo’n 
twee miljoen (peiljaar 2019) vooral regionale passagiers 
op ons. Daar zijn we trots op. Wij zijn een bedrijf met 
een grote diversiteit aan talenten en persoonlijkheden. 
Iedereen is op zijn eigen manier een belangrijk talent 
voor Rotterdam The Hague Airport.

05 I Werken op Rotterdam The Hague Airport

Alle ruimte voor onze talenten
Iedereen is uniek en heeft eigen talenten. Wij vinden 
het erg belangrijk dat elke collega de kans krijgt om 
zijn eigen talenten te ontdekken en deze verder door 
te ontwikkelen, jij dus ook! Om deze reden werken we 
met het programma Trots op Talent. Hiermee brengen 
we onze diversiteit aan medewerkers verder in hun 
persoonlijkheid en vak. En brengen we teams tot  
leven. Ook werken we met het trainingsprogramma 
New Heroes. Hiermee kan jij aan de slag gaan  
met tientallen trainingen voor persoonlijke- en  
professionele groei!

Wij ontwikkelen ons zo tot een strength based 
organisation (SBO). We houden de lijnen kort, 
vergroten samenwerking onderling en geven talenten 
de ruimte. Vanzelfsprekend tegen een marktconform 
salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

A
B
C
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38.653 
Vliegbewegingen

Grote luchtvaart (> 6 ton)  

2020 7.964 
2019 21.049

Algemene luchtvaart (< 6 ton) 

2020 30.689
2019 31.390

Luchtvaart

In feiten en cijfers 2020

06 I Ons Verhaal Passagiers

484.594
Passagiers in 2020

2.133.976
Passagiers in 2019

Medewerkers

20%  stageplekken

110
Werknemers

Duurzaamheid

Terrein

Oppervlakte

220ha

2.200m
Lengte start-  
en landingsbaan

19%
Zelfvoorzienend 
in elektriciteit

Hergebruik
ingeleverd afval

37,8%

Bestedingen
Horeca

€4,86
Parkeren

€7,64
Winkels

€5,63

Gemiddelde besteding per passagier

Beleving 
reizigers

21.997 
Lijn- en chartervliegverkeer

2020 5.314 
2019 16.683

Vluchten

6.719
Nachtvluchten

778 

Uitwijkvluchten

89
Politie- en trauma- 
helikopterbewegingen

5.852

Specials
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Vakantiebestemmingen

Faro

Malaga

Alicante

Salzburg

Innsbruck

1

2

3

4

5

Zakelijke bestemmingen

London

Alicante

Barcelona

Malaga

Wenen

1

2

3

4

5

Top 5
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Vliegmaatschappijen



Contact
+31 (0)10 446 34 44
info@rtha.com

rotterdamthehagueairport.nlBezoekadres
Rotterdam Airportplein 60
3045 AP  Rotterdam

https://www.rotterdamthehagueairport.nl
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