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LAATSTE ‘FOKKER 50’ VERLAAT  
LUCHTHAVEN VAN ANTWERPEN 

 
 
Op dinsdag 8 januari vertrekt de laatste ‘Fokker 50’ vanuit de luchthaven van 
Deurne/Antwerpen, echter niet via de lucht maar wel via een bijzonder transport! 
 
De 20 meter lange romp van een ‘Fokker 50’ passagiersvliegtuig zal dan van de 
luchthaven van Deurne/Antwerpen over de weg verhuizen naar het Vlaams-Brabantse 
Neerhespen. De ‘Fokker 50’ die eerder jarenlang dienstdeed voor o.a. de dagelijkse 
vluchten van Antwerpen naar Londen krijgt een nieuw leven bij de Dienst Hondensteun 
van de Federale Politie. Politiehonden zullen daar in een realistische setting getraind 
kunnen worden in het opsporen van drugs en explosieven aan boord van vliegtuigen. 
 
Deze unieke overheidsopdracht van de Federale Politie werd toevertrouwd aan 
vliegtuigontmantelaar Aerocircular NV, met logistieke ondersteuning door de diensten van 
het Belgische leger en met steun van de luchthaven van Deurne. 
 
De afgelopen weken werd er door het team van Aerocircular intensief gewerkt op de 
luchthaven van Deurne om het toestel vertrekkensklaar te maken. Daarvoor was het 
demonteren van de vleugels en de staart van het toestel nodig en kreeg de romp na 
enkele jaren van inactiviteit een grondige opfrisbeurt. De finale binnenafwerking vindt plaats 
bij de Dienst Hondensteun op locatie in Neerhespen. 
 

 
Bent u geïnteresseerd om hier aandacht aan te geven in uw berichtgeving, laat ons dan iets 
weten. Zo kunnen we u ten laatste een dag op voorhand de nodige details toesturen in 
verband met de beste uren en locaties om eventuele beelden te schieten of betrokkenen te 
interviewen. 
 

Contact Aerocircular NV 
Toon Wassenberg - 0477 200 310 - toon.wassenberg@aerocircular.green 

Jeroen Depraetere - 0473 716 821 - jeroen.depraetere@aerocircular.green 
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Over Directie Hondensteun 
 
De Directie hondensteun werd opgericht in 1968 bij de 
Speciale school van de toenmalige Rijkswacht. Zij stond 
in voor de opleiding van de honden en geleiders die 
werden ingezet bij de Rijkswacht. 
Eind de jaren 60 verhuisde de opleiding van honden 
naar het mobiel legioen te Brussel, waarna het in de 
loop van de jaren 70 terechtkwam in Sint-Joris-Weert. 
In de jaren die daarop volgden wisselde de dienst nog 
tweemaal van locatie (Militair domein van 
Leopoldsburg, Leuven) om uiteindelijk in 2004 definitief 
terecht te komen op het Militair domein van Neerhespen. 
Bij de hervorming van de politie in 2001 wordt de Directie 
hondensteun ondergebracht bij de Algemene directie 
operationele ondersteuning. Sinds 1 maart 2007 maakt de dienst deel uit van de Algemene 
directie van de bestuurlijke politie van de federale politie. 
De dienst wordt de Directie hondensteun na het verschijn van het Koninklijk besluit van 23 
augustus 2014. 
 
https://www.police.be/5998/nl/over-ons/bestuurlijke-politie/directie-hondensteun 
 
 
 
Over Aerocircular NV  
 
 
 
 
AeroCircular is een Belgisch bedrijf, opgericht in 2016, dat groene, uitsluitend 
serviceverlenende, vliegtuigdemontage, -ontmanteling en re/up-cyclingdiensten levert aan 
vliegtuigeigenaren. 
AeroCircular zoekt permanent naar een betere valorisatie van het ontmantelingsproces via 
haar innovatiegedreven partnerschappen met universiteiten, ontwerpers, academici en 
leveranciers.  
Het hoofdkantoor is gevestigd op de internationale luchthaven van Oostende-Brugge.  
Daarnaast komen er sites in Oman op de internationale luchthaven Duqm en in Arizona op 
de Mesa Gateway Airport. 
Ons Industrial Circularity Lab is opgericht om te dienen als expertisecentrum voor onze 
wereldwijde activiteiten. Het richt zich op het verbeteren van de waarde-creërende 
oplossingen voor de ontmanteling van vliegtuigen en groepeert onderzoeksinstellingen, 
scholen en industrieën. 
 
www.aerocircular.green 
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Onze partners

AeroCircular
AeroCircular is een Belgisch bedrijf, opgericht in 2016, dat groene, uitsluitend serviceverlenende, 
vliegtuigdemontage, -ontmanteling en re/up-cyclingdiensten levert aan vliegtuigeigenaren. 

AeroCircular zoekt permanent naar een betere valorisatie van het ontmantelingsproces via haar 
innovatiegedreven partnerschappen met universiteiten, ontwerpers, academici en leveranciers.  

Het hoofdkantoor is gevestigd op de internationale luchthaven van Oostende-Brugge.  
Daarnaast komen er sites in Oman op de internationale luchthaven Duqm en in Arizona op de 
Mesa Gateway Airport. 

Ons Industrial Circularity Lab is opgericht om te dienen als expertisecentrum voor onze 
wereldwijde activiteiten. Het richt zich op het verbeteren van de waardecreërende oplossingen 
voor de ontmanteling van vliegtuigen en groepeert onderzoeksinstellingen, scholen en 
industrieën. 



Onze diensten
Demontage en ontmanteling van vliegtuigen als service 

AeroCirculaire demonteert en ontmantelt vliegtuigen als dienst in plaats van als koper 

Motorverwijdering en certificering op locatie (LH Technik) 

Deze service is ook inbegrepen in de ontmantelingsvergoeding 
Unieke up-cycle waardecreatie 

Uitgebreid en continu onderzoek stelt ons in staat om tot 8 keer meer waarde te creëren uit 
de vliegtuigromp dan de reguliere schrootprijs 

AeroCircular levert certificaten voor alle onderdelen 

Alle onderdelen voor hergebruik krijgen een EASA form-one  of FAA 8130-3 of een label 
voor traceerbaarheid. Voor BER & zero-value onderdelen zullen wij u voorzien van Part-145 
conforme certificaten en bewijzen van herkomst. 

Koolstofarme voetafdruk 

We werken samen met lokale partners om de logistieke impact te minimaliseren.  
Onze faciliteiten zijn koolstofarm ingericht. 
Elke ontmanteling met AeroCircular bespaart tot 600 ton CO2. 



Ontmantelingssite

Aanwezig in verschillende continenten

AeroCircular® nv 
Ostend-Bruges Int’l Airport 
Oostende 
BELGIË 
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