
Herstart vliegverkeer 
Rotterdam The Hague Airport

Na maanden met nauwelijks vliegverkeer vanaf en naar Rotterdam The Hague Airport zien 
we dat dit nu langzamerhand weer op gang komt. Nu al, maar ook in de komende tijd zal dit 
voor u als omwonende merkbaar zijn. Duidelijk is dat het aantal vluchten voorlopig niet op het 
niveau van voorheen zal zijn maar in elk geval is het meer dan in de afgelopen tijd. Rotterdam 
The Hague Airport informeert u daarom de komende periode regelmatig over de ontwikkeling 
van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de omgeving en de inzet van de luchthaven. 
We blikken in dit overzicht terug op de afgelopen weken en kijken enkele weken vooruit.
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In de eerste twee weken van augustus 2020 zal het gemiddelde aantal vluchten geleidelijk toenemen tot 39 vluchten per dag. Deze 
toename is deels verklaarbaar door de start van de zomervakantie van ook de regio Midden-Nederland én de versoepeling van de 
reisadviezen binnen Europa (per 1 juli). Vorig jaar was het aantal vluchten per dag deze periode 62. Een actuele prognose zal 
regelmatig worden vermeld op deze pagina, een en ander afhankelijk van actuele ontwikkelingen ten aanzien van het coronavirus.
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