
   
 

   
 

Hoe onze partnerbedrijven bijdragen aan verduurzaming van de luchthaven 

Ook de partners van Eindhoven Airport zijn volop aan de slag met verduurzaming van de luchthaven. 

Zo werken al onze partners aan het nog beter scheiden van afval. Victoria’s Secret 

(damesmode/lingerie/schoonheidsproducten) en cosmeticabedrijf Rituals scheiden bijvoorbeeld al op 

het hoofdkantoor. Hun producten worden op de luchthaven aangeleverd in kratten in plaats van 

dozen. AH-to-Go heeft het verpakkingsmateriaal van de hardlopers in de bakkerij met 45 procent 

gereduceerd ten opzichte van 2019. McDonald’s wil dat in 2025 100% van alle productverpakkingen 

van hernieuwbare, gerecyclede of gecertificeerde materialen zijn gemaakt en dat 90 procent van al 

het afval dat McDonald’s in omloop brengt, gerecycled wordt.   

Starbucks verkoopt koffie in afbreekbare herbruikbare bekers waarop de klant korting krijgt bij 

hergebruik. Ook de bekers van AH-to-Go zijn herbruikbaar. Horecabedrijf Vermaat maakt gebruik van 

gerecyclede koffiekoppen. Onze partners vervangen plastic bestek en rietjes door houten en papieren 

varianten. McDonald's serveert maaltijden vanaf juni 2021 al met houten bestek. Dat geldt ook voor 

de ijsjes. Sinds 2020 verstrekt de keten papieren rietjes en de McFlurry heeft geen plastic deksel meer.  

Starbucks is voornemens om na COVID-19 ook weer koffiedrab te gaan scheiden. Dat wordt 

aangeleverd aan bedrijven die het verwerken tot compost. Gasten kunnen gratis koffiedrap 

meenemen en gebruiken als extra vitamines en mineralen voor de planten in de tuin. 

Om voedselverspilling tegen te gaan zijn, zijn AH-to-Go en Starbucks aangesloten bij ‘Too good to go’. 

Via deze app wordt voedsel dat tegen de houdbaarheidsdatum loopt tegen gereduceerd tarief 

verkocht. Victoria’s Secret en Rituals gaan verspilling tegen door producten die tegen de 

houdbaarheidsdatum lopen te schenken aan zorgcentra en goede doelen.   

Ook de bedrijfskleding van een aantal partners is duurzaam. Zo hebben medewerkers van 

schoonmaakorganisatie CSU en van AH-to-Go uniformen die helemaal of grotendeels zijn gemaakt 

van gerecyclede materialen. Beveiligingsbedrijf G4S recyclet in Nederland alle uniformen die kapot, 

versleten of verouderd zijn tot nieuwe producten zoals bijvoorbeeld tassen, stoelen en 

isolatiemateriaal.  

Ook over verduurzaming in de gebouwen is nagedacht; de partners gebruiken halogeen of LED-

verlichting en gebruiken energiezuinige koelingen (AH-to-Go). Het restaurant van McDonald's op 

Eindhoven Airport is voorzien van LED-verlichting, watervrije urinoirs en energiezuinige friteuses. 

Verder wordt via het warmte terugwinsysteem keukenwarmte gebruikt om de lobby te verwarmen. 

Door post CO2-neutraal te versturen, draagt G4S bij aan verduurzaming. Horecabedrijf Vermaat doet 

dat onder meer door het aantal leveranciers te beperken. Om de broeikasgasuitstoot vanuit de 

restaurants en de productieketen fors te reduceren, stapt McDonald’s per januari 2023 volledig over 

op groene energie. 

Daarnaast is er ook in de schoonmaak van de luchthaven oog voor verduurzaming. Zo heeft 

schoonmaakorganisatie CSU de Stint vervangen door een elektrische bakfiets. Ook gebruiken de 

medewerkers schrobmachines die minder energie en water gebruiken.         

Ook op het platform zie je de inspanningen van onze partners op het gebied van verduurzaming 

terug. Zo hebben diverse vliegtuigtrappen van Viggo zonnepanelen en zijn vrijwel alle trappen 

elektrisch in plaats van diesel aangedreven. Daarnaast zijn bijna alle pushbackvoertuigen elektrisch 

en heeft Viggo de beschikking over drie elektrische Ground Power Units (stroomaggregaat) om 

vliegtuigen vanaf de grond van stroom te voorzien. 



   
 

   
 

Viggo en G4S rijden in elektrische of hybride voertuigen. Dat geldt ook voor Interparking dat voor de 

luchthaven service biedt op gebied van parkeren en aanverwante diensten. De vrachtwagens die de 

McDonald's restaurants bevoorraden, rijden sinds begin 2020 op hernieuwbare biodiesel gemaakt 

van gebruikte plantaardige frituurolie uit de eigen keukens.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

  

 


