
 
Ontwikkeling elektrisch vliegen in Brabant 
 
Brabant heeft een aantal belangrijke troeven in handen bij de ontwikkeling 
van elektrisch of hybride vliegen.   
 
Samenwerken zit in het DNA van de Brabander. De provincie beschikt bovendien over een 
toonaangevend ecosysteem rondom de high tech maak- en maintenance industrie. Met name in 
Brainport Eindhoven werken veel high tech start-ups, MKB en grote bedrijven aan innovatieve 
technologieën, die zij weten te integreren in verschillende sectoren zoals de energiesector, 
mobiliteitssector, de semiconductor-industrie en in de gezondheidssector. 
 
Op het gebied van energie werken bedrijven, kennisinstellingen en de overheid aan het opzetten van 
een batterij ecosysteem, waar de partijen samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe, duurzame 
batterijtechnologieën en integrale marktoplossingen om de transitie van fossiel naar duurzaam 
vervoer versneld te realiseren.  
 
Door blijvend te investeren in technologieën rondom energieopslag, materialen en laadinfrastructuur 
ontstaan nieuwe kansen voor bedrijven. Met name op het gebied van elektrische vrachtwagens en 
bussen maar mogelijk dus ook op het vlak van elektrisch vliegen. Dit project met Eindhoven Airport 
sluit heel goed aan bij de strategie van de regio om te komen tot emissievrij vervoer. Hierdoor 
kunnen kennisinstellingen en bedrijven, zoals PowerBattery, ABB, LeydenJar, ELEO, SPIE, TNO, TU 
Eindhoven en studententeam Falcon Electric Aviation, de technologie verbeteren en breder uitrollen, 
naar andere toepassingen. Een proefomgeving, als Eindhoven Airport, is belangrijk om te testen en te 
bewijzen dat de technologie werkt. 
 
In het westen van Brabant vind je het internationaal luchtvaart cluster van Woensdrecht en het 
snelgroeiende vliegveldterrein van Breda Airport. Het cluster in Woensdrecht is een combinatie van 
het Aviolanda Business Park en het terrein van de Koninklijke Luchtmacht. Naast bedrijven zoals 
Boeing, AAR, StandardAero, Aeronamic, Onelogistics en FokkerGKN, zijn ook DCMC, AMTS en de 
KMSL hier gehuisvest, zodat ook innovatie en talentontwikkeling binnen dit cluster is opgenomen. 
 
Vanuit het High Tech meets Aerospace-programma worden de activiteiten en initiatieven van de 
twee ecosystemen in Zuidoost- en West-Brabant met elkaar verbonden en kansen verkend om 
ontwikkelingen rondom elektrisch en hybride vliegen te versterken. Met dit huidige onderzoek en de 
pilot naar elektrisch vliegen kan Brabant een belangrijke bijdrage leveren om tot een duurzamere 
luchtvaart te komen, zowel in het terugbrengen van uitstoot als in geluid. Ook biedt het de regio 
kansen om vanuit Eindhoven Airport in de toekomst duurzamere verbindingen te leggen met 
bestemmingen die relevant zijn voor het ecosysteem van Brainport Eindhoven.  
De hierboven beschreven Brabantse programma’s sluiten daarom naadloos aan op het initiatief dat 
bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van elektrisch of hybride vliegen. 
 
Deelnemende partijen in Brabant: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Brainport Development 

 
 


