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De lente is binnengekomen! Al genoten van het zonnetje? Op een terrasje? En waarom niet even je 

zinnen verzetten met deze nieuwe Colotoer? Past perfect bij de leuke eerste zonnestralen! Veel 

leesgenot. 
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In dit nummer: 

STUDENTEN DRAGEN LIER EEN WARM ‘HART’ TOE. 

BEZOEK AAN THE AVIATION FACTORY: START VAN DROMEN 

EENS ANDERS MET TOERISME BEZIG ZIJN? KWISSEN! 

DEBATAVOND: “AIRLINES EN HUN AIRPORT POLITIEK” 

MECHELEN: STAD IN VOLLE VERANDERING! 

 

Studenten dragen Lier een warm ‘hart’ toe. 

Woensdag 4 maart ... een flauw zonnetje, koude wind, maar geen regen. Oef! Die spelbreker kunnen 

we missen vandaag. Op het programma: ‘Een zintuiglijke wandeling door het romantische Lier’ of 

met andere woorden: de mensen ‘goesting’ doen krijgen in Lier. Niet gemakkelijk want onze 

studenten uit het practicum Hospitality Management van de 2e fase moeten deze namiddag zo’n 90 

internationale gasten op 2 uur tijd Lier laten zien. 

 

Amper 3 weken vooraf werd de aftrap voor deze opdracht gegeven. Tijdens de internationale week 

zouden alle gasten die ergens op een campus van Thomas More in de provincie Antwerpen aanwezig 

zijn, een bezoek aan Lier brengen. En onze studenten gaan dit geheel verzorgen! Er moest dus ook 

direct gehandeld worden. Hoe zouden we het aanpakken?  Hoeveel mensen zouden er uiteindelijk 

deelnemen? Indeling in groepen? Wat zullen we uitleggen en laten zien, wat niet? Welke 

‘zintuiglijke’ elementen kunnen we aanbrengen? Hoe gaan we ons kleden? Een brainstorming en 

een bezoek aan de dienst voor toerisme in Lier bracht al veel oplossing. En dan de inhoud nog ... 
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De totale groep zou in 4 ingedeeld worden 

en elk groepje krijgt een ‘hart’ mee in een 

bepaalde kleur, symbool voor het 

‘romantische Lier’. Elk groepje zou telkens 

begeleid worden door 2 studenten die 

onderweg op de route nog enkele 

aspecten ‘showen’ en op de zintuigen 

zouden inspelen. Daarnaast worden er 6 

vaste punten voorzien tijdens de 

wandeling waarbij de belangrijkste 

gebouwen en musea van Lier aan bod komen. Een zeer strak tijdschema werd opgesteld en dan 

maar oefenen in het Engels! Nog een laatste ‘algemene repetitie’ o.l.v. mevr. C. Gielen en dhr. I. 

Siebens waarbij de laatste puntjes op de ‘i’ werden gezet ...  en dan draaien maar! 

 

Ondanks het tijdschema zonder speling verliep alles vlekkeloos. De bezoekers genoten van de stad 

en de studenten deden hun werk uitstekend! Verschillende bezoekers prezen hen achteraf tijdens 

de receptie (aangeboden door de stad Lier) of tijdens het avondmaal. De studenten leerden niet 

alleen een prachtige stad kennen, maar ook op korte tijd een event organiseren met alles erop en 

eraan. Elke bezoeker kreeg zelfs nadien nog een mailtje met een postkaart uit Lier toegestuurd! Zelfs 

de afwerking was top en leuk! Vorig jaar Mechelen, dit jaar Lier en er wordt al uitgekeken naar een 

stad voor volgend academiejaar.  Na de succesvolle wandeling dit jaar zijn de verwachtingen al hoog! 

(I. Siebens) 

 

Bezoek aan The Aviation Factory: start van dromen 

Voor de studenten van het practicum Travel Management van de 2e fase ging de wereld van de 

luchtvaart letterlijk open. Een bezoek aan The Aviation Factory in Deurne op 12 maart betekende 

niet enkel een bezoek aan een luchtvaartbedrijf, maar tegelijk voor sommigen de eerste 

kennismaking met een luchthaven. 

 

Ondanks een straalblauwe hemel zouden we onze ‘vleugels’ niet uitslaan, maar integendeel met 

beide voeten op de grond blijven. Eerst was er een uiteenzetting voorzien over het reilen en zeilen 

van het bedrijf zelf en de stage- en jobmogelijkheden voor de studenten in de toekomst. Dit werd 

georganiseerd in de lounge van het bedrijf met een mooi uitzicht op de tarmac en dat gaf, bij zo’n 

mooi weer, al een leuk vakantiegevoelen. De inhoud van sommige werkmogelijkheden was dan ook 

om te dromen! The Aviation Factory verhuurt niet enkel vliegtuigen waar ook ter wereld, maar is 

ook met Vision Air actief op de chartermarkt en initiatiefnemer van Take Air (= voor een vast bedrag 

onbeperkt vliegen) en Airport Angels (= begeleiding van personen die willen vliegen). Studenten 

waren letterlijk ‘in de wolken’! Zelfs bij een stage is er de kans op meermaals per week te kunnen 

meevliegen en groepen te begeleiden. Enthousiasme genoeg als je zoiets hoort! 

 



Na de presentatie stond er een 

rondleiding op het programma. Eerst 

naar de ‘hangar’ waar de herstellingen 

gebeuren. Weliswaar kregen we geen jet 

te zien, maar wat er stond en 

gedemonteerd lag, was al genoeg om te 

laten zien dat een vliegtuig toch wel 

ingewikkeld was. De namiddag werd 

afgerond met een bezoek aan het 

luchthavengebouw van Antwerp Airport 

zelf. Niet groot, maar op mensenmaat. Het feit dat je er vele verschillende zaken mag doen en 

letterlijk iedereen elkaar kent, zorgde ervoor dat de luchthaven Deurne en The Aviation Factory nu 

als favoriet bij vele studenten voor de stage en een job staat. Of dit ook waarheid wordt, zal de 

toekomst uitwijzen. We wensen hen in ieder geval al een ‘hoge vlucht’ in hun carrière!  

 (I. Siebens)  

 

Eens anders met toerisme bezig zijn? Kwissen! 

De organisatie Karavaan is bekend voor zijn opleiding van reisbegeleiders en het begeleiden van 

duurzame en avontuurlijke reizen van Joker en Go-26. Zij organiseren echter ook het hele jaar door 

events en activiteiten voor jongeren. Dit jaar kwamen ze met iets nieuws: een kwisavond voor de 

studenten Toerisme en recreatiemanagement! Elke hogeschool voor toerisme in Vlaanderen kon er 

aan deelnemen zodat de kandidaten zelfs tegen elkaar in een klassement zouden terechtkomen. 

Voor het beste team was er een mooie prijs weggelegd. We vlogen er mee in om deze kwis met de 

studenten van Travel Management te organiseren voor onze school. 

   

Met Thomas More kwamen we als laatste 

school aan bod op 12 maart l.l. Dit maakte het 

super spannend want dat betekende dat 

diezelfde avond ook automatisch direct de 

eindwinnaar bekend zou zijn! Het werd een 

groot succes want 72 studenten uit zowel de 

1e als de 2e fase van onze opleiding namen 

deel. In 17 groepjes verdeeld speelden ze 6 

vragenronden. En niet gemakkelijk! Alle 

vragen hadden (logisch) betrekking op 

bestemmingen, gebouwen en culturen uit de hele wereld. Het werd een leuke geanimeerde kwis 

waarbij de vragen en opgaven soms letterlijk op enkele seconden tijd elkaar opvolgden. 

 

Uiteindelijk was de eindzege niet voor een groepje van Thomas More, maar stonden we wel met 10 

teams in de top 10 van alle deelnemende groepjes studenten. Een zeer knappe score dus! Proficiat 



aan alle deelnemers! En natuurlijk ook bedankt aan het team van Karavaan (o.l.v. Jonathan Cooman) 

dat deze kwis vlot en leuk heeft opgesteld. Zeker voor herhaling vatbaar volgend jaar! 

(I. Siebens) 

 

Debatavond: “Airlines en hun airport politiek” 

 

Dinsdagavond 24 februari l.l. was het 

weer zover: een nieuwe debatavond met 

deze keer aandacht voor de luchtvaart. 

Opgetrommelde panelleden van dienst 

waren mevr. Catherine Stuyck 

(Managing Partner Force 3 Antwerp 

Airport), dhr. Dieter Bruyneel (Ground 

Operations Manager Jetairfly), dhr. Uwe 

Klenovsky (Commercial Director Thomas 

Cook Airlines Belgium) en dhr. Leon 

Verhallen (Head of Aviation Marketing 

Brussels Airport). Moderator voor de avond was dhr. Robrecht Willaert (hoofdredacteur Travel 

Magazine).  

 

Een speciale reden om de luchtvaart te nemen? Niet echt. Luchtvaart is altijd ‘hot’ news, maar af en 

toe een stand van zaken opmaken kan geen kwaad. Zeker nu Brussels Airport op de rand staat de 

kaap van 22 miljoen passagiers te overschrijden en op 24 maart officieel de ‘connector’ kan openen 

als laatste nieuwe uitbreiding sinds 2002. Voor de niet-ingewijden: de connector is een nieuwe 

rechtstreekse lijn van de check-in naar pier A met nieuwe faciliteiten zodat transporttijd tot een 

minimum herleid zal worden. Wat men nu nodig heeft (volgens dhr. Verhallen) is investeringen in 

kwaliteit. Er is een te grote concurrentie voor Brussels Airport in de grote omgeving (= buurlanden). 

Het grootste deel van Brussels Airport wordt ingenomen door de Star Alliance group. Deze zorgt 

voor 53% van alle leisure passagiers, of dus 1 op 2 tickets. Dit is de kern van de luchthaven. Ook de 

transferts zijn hierin belangrijk, die op hun beurt weer kunnen dienen om andere verbindingen te 

overtuigen om ook met Brussels Airport te connecteren. De investeringen met het Diabolo-project 

zorgen dat ook de HST er wordt bijgehaald. Dit valt nog af te wachten of deze zullen opbrengen. 

Momenteel is Brussels Airport een zeer grote werkgever: zo’n 20 000 personen op de luchthaven 

zelf, nog eens ong. 20 000 die hier afgeleid voor werken en nog extra ong. 20 000 personen die bij 

de indirecte toelevering betrokken zijn. 

 

Ook Antwerp Airport laat zich niet doen en groeit gestaag (volgens mevr. Stuyck). Onder het motto 

‘The friendly airport’ willen ze zich profileren als kleinschalig, maar gebruiksvriendelijk. Er zijn 

nieuwe routes vanuit Antwerpen naar o.a. Avignon en Nice (met VLM) en Jetairfly investeert mee 

en vliegt vanaf dit voorjaar (17 april) vanuit Antwerpen op 6 nieuwe bestemmingen. Ook Hamburg 



wordt een nieuwe verbinding voor Antwerpen, waar men veel van verwacht. Vanaf april voorziet 

Antwerp Airoport al een groei met ong. 60 000 passagiers. 

 

Luchtvaartmaatschappijen evolueren mee natuurlijk. Dhr. Klenovsky stelt dat Thomas Cook Airlines 

momenteel nog enkel maar voor 75% vliegt voor Thomas Cook zelf. Voor de overige 25% is het 

flight/seat only. 6 vliegtuigen zijn in België door Thomas Cook Airlines in de zomer gestationeerd. 

Voor het restant is er een partnership met Brussels Airlines dat het lage seizoen opvangt en dezelfde 

kwaliteit biedt. 

   

Daartegenover kan dhr. Bruyneel met Jetairfly uitpakken met 21 à 22 vliegtuigen die vanuit België 

vertrekken (wel vanuit alle luchthavens gerekend!). Dit is goed voor meer dan 2 miljoen passagiers 

per jaar waarvan zo’n 1.7 miljoen vertrekken vanuit Brussel en daarmee Jetairfly de 2e 

luchtvaartmaatschappij maakt op Brussels Airport. Het verschil maken met andere 

luchtvaartmaatschappijen is vandaag niet zo gemakkelijk meer. Het verschil tussen low-cost en 

andere maatschappijen is vervaagd. Daarom wil Jetairfly ‘dicht bij de mensen vertrekken’ of dus ... 

van de regionale luchthavens. 

 

Als de concurrentie tussen luchthavens zo hard is, wat is dan de politiek om nieuwe luchtvaart-

maatschappijen aan te trekken? Volgens dhr. Verhallen bekijken de airlines de mogelijkheden in een 

min of meer vaste volgorde. Eerst wordt bekeken of er een markt is. Wat is de samenstelling van 

deze markt? Welke rechten zijn er op de luchthaven? Welke slots (= tijdsbestek waarbinnen een 

vliegtuig moet vertrekken) zijn er? Is er sprake van een incentive voor de luchtvaartmaatschappijen? 

Een incentive op Brussels Airport is bijvoorbeeld dat van de Passenger Service Charge de eerste 3 

jaar de helft wordt terugbetaald aan de airline. Maar alles wordt ook bekeken in functie van hoe 

‘nieuw’ de verbinding is voor de luchthaven. 

 

Dhr. Bruyneel stelt dat een incentive inderdaad wel mee opgenomen wordt in het businessmodel, 

maar dat dit niet de belangrijkste factor is om te beslissen. Het kan bijvoorbeeld wel nuttig zijn om 

een laatste ‘gap’ in het model te vullen. Men noemt dit ‘marketing-support’. Maar ook andere zaken 

worden mee bekeken en opgenomen. Zo kan de samenwerking met een toeristische dienst (zoals 

met Toerisme Vlaanderen met reclame voor de Spaanse markt) belangrijk zijn en nieuwe 

opportuniteiten bieden. Anderzijds komen er soms ook omgekeerd hierdoor meer buitenlandse 

bezoekers naar België, zoals bij de opname van de Bollywood-film in Brugge. 

 

De keuze voor een bepaalde verbinding is niet gemakkelijk en wordt niet snel beslist. Soms worden 

vluchten ook gestopt. Sommige bestemmingen lopen niet zoals verwacht (zoals Wroclaw of Gdansk 

vanuit Brussel of Manchester met BMI vanuit Antwerpen) wat vaak ligt aan een onvoldoende 

marketing door de luchtvaartmaatschappij zelf. Het is echter wel beter om een vliegtuig te laten 

vliegen dan het aan de grond te houden. Zo krijg je soms ‘enkele’ vluchten naar een regionale 

luchthaven wat raar overkomt, maar dat is dan nog beter dan aan de grond staan. 

 



Investeert een airline zelf in een luchthaven? Zelden. Door de komst van Jetairfly in Antwerpen is er 

een vernieuwing en uitbreiding van de transportband, van de parkeermogelijkheden, van de shops, 

de utility zone, enz. Maar dit doet de uitbater van de luchthaven zelf. Jetairfly neemt al risico door 

te vliegen vanuit Antwerpen en gaat dan zelf niet mee financieel investeren. Het is zelfs zo dat 

Jetairfly al sales/shopping tax free ‘on board’ heeft. Er is dus geen nood aan dergelijke winkels op 

de luchthaven. Het is immers heel belangrijk qua inkomsten voor een luchtvaartmaatschappij wat 

er extra bovenop het ticket kan verkocht worden. Dhr. Verhallen voegt hieraan toe dat Brussels 

Airport (nu 18e in de rij in Centraal- en West-Europa) ruimte creëert voor food&beverage en shops 

e.d. omwille van het feit dat ze voor 75% in privé handen zitten en maar voor 25% federaal. Winst 

moet er dus gemaakt worden voor de aandeelhouders of uitbaters. De shops zijn er ook niet echt 

(of alleen) voor onze eigen Belgische reizigers, maar veel voor de inkomende toeristen die bij hun 

vertrek tax free dingen aankopen en meenemen. En meenemen hoeft zelfs al helemaal niet meer. 

De shops zijn vaak enkel nog als ‘window’ in gebruik. Men kan immers al aankopen laten staan op 

de luchthaven tot je terugkomst of laten thuisbrengen. 

 

Conclusie van deze avond: meer informatief dan debat, maar zeker interessant en nuttig! Wil je er 

volgende keer ook bij zijn? Geef even je gegevens door via mail op 

Toerisme.Mechelen@thomasmore.be of via dominique.verbeeck@thomasmore.be zodat we je op 

de hoogte kunnen houden. 

(I. Siebens) 

  

Mechelen: stad in volle verandering! 

Mechelen stationsomgeving is momenteel de grootste bouwwerf van Vlaanderen. Tot op vandaag 

zijn de gevolgen daarvan nog beperkt gebleven, maar in de nabije toekomst zal dit toch veranderen. 

Over een afstand van 3 km bouwt Mechelen namelijk een nieuw station, een nieuwe spoorlijn 

(Bypass), een nieuwe  autoweg (Tangent), een nieuw busstation, nieuwe fietsinfrastructuur, nieuwe 

bruggen, een nieuwe tunnel onder de Vaart en nieuwe ondergrondse parkings voor auto’s en 

fietsen. 

 

Met deze openbare werken, de grootste investering ooit in de stad, ontsluit Mechelen de luchthaven 

van Zaventem en wordt het doorgaand verkeer weggehaald van de Vesten. Op die manier wordt de 

Zandpoortvest, de thuishaven van Tomas More, een verkeersvriendelijke en autoarme schoolom-

geving.  In 2022 dienen de werken opgeleverd en wordt het Arsenaalgebied van 80 ha groot het 

nieuwe wingewest van de stad. Woningen, kantoren, hotels, dienstencentra, scholen, bedrijven … 

kunnen zich vestigen in het centrum van de Vlaamse Ruit, in de onmiddellijke omgeving van station 

en stad. Het centraal gelegen Mechelen krijgt daarmee nieuwe mogelijkheden om zich eigentijds te 

ontwikkelen als de meest groeiende stad in Vlaanderen. 
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De Bypass  

De Bypass zijn de nieuwe sporen 11 en 12 die Mechelen verbinden met de Nationale Luchthaven 

van Zaventem, speciaal aangelegd voor de snelheidstrein, die daarmee aan een snelheid van 160 km 

per uur het station voorbij zoeft.  

 

De Tangent  

De Tangent is een autoweg van 2 x 2 rijstroken die de E19 verbindt met de N15. Een ontsluiting voor 

het doorgaande autoverkeer die via een tunnel onder de sporen gaat, vervolgens de Jubellaan kruist, 

dan onder de Vaart duikt en rechtstreeks aansluiting geeft op een ondergrondse parking voor 2000 

wagens. De Centrale Werkplaatsen van het Spoor, de oudste van het Europees vasteland (1835), 

worden daarmee ontsloten richting Leuven, Antwerpen en Brussel. Na de parking stijgt de Tangent 

in een open sleuf, dwarst de Leuvense steenweg, de sporen naar Leuven en Dijle om aan het 

Douaneplein aansluiting te hebben met de N15. 

 

Het Busstation 

De regionale buslijnen, momenteel vertrekkend voor het station, verdwijnen en komen op het dak 

van de parking achter het station. Daarmee krijgt het nieuwe station zowel voor als achter een 

hoofdingang en wordt de wijk Coloma visueel verbonden met het centrum van de stad. De bermen 

onder het station verdwijnen en maken plaats voor winkels, diensten en horeca, wat het 

veiligheidsgevoel zeker zal ten goede komen.  

 

De Puzzle 

De Puzzle is de creatieve overbrugging van de Leuvense steenweg, uniek in Vlaanderen, die de fiets- 

en voetgangerslijnen tussen Centraal station en Nekkerspoelstation moet verbinden en dus ook een 

verbinding kan maken met de Fietsostrade Mechelen – Antwerpen en Mechelen – Brussel, hetgeen 

nog eens de centrale ligging van Mechelen bevestigt. 

 

Het Stationsplein 

Het stationsplein wordt een groen evenementenplein. De Consciencestraat wordt een autoluwe 

verbinding met het centrum van de stad, enkel openbaar vervoer, fietsers en voetgangers krijgen er 

ruimte als winkelas met de Bruul. De Leopoldstraat wordt een tweerichtingsstraat voor het stedelijk 

verkeer van Brusselpoort naar Zemst. Een tweede platte ophaalbrug (type Coloma) vervangt de 

stationsviaduct waardoor er ruimte komt voor een Colomapark en een park Oude Brusselse 

steenweg. 

 



Brusselpoort - Hoogstratenplein  

In 2022 wordt verwacht dat het stationsproject is afgewerkt waardoor de Vesten als een verblijfs-

vriendelijke ruimte kunnen worden ingericht. Het eerste stuk is de Brusselpoort – Hoogstratenplein 

met de Zandpoortvest als belangrijk onderdeel. Parking 1 (Hamcampus) verdwijnt en wordt een 

waterverbinding met de binnenstad (Mechelen koestert zijn vlietjes). 

 

Het geheel is een project van 250 miljoen euro (voor een goed besef: 10 miljard Bfr.) en zet daarmee 

de stad op de sporen van de toekomst. Geïnteresseerd om meer te weten of te zien? Breng dan 

eens een bezoekje aan het infopunt ‘Mechelen in Beweging’, gelegen in de H. Consciencestraat 1b 

te Mechelen of surf naar www.mecheleninbeweging.be 

(M. Schepers, senior Toerisme van Thomas More)  
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