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Eindhoven Airport actief in Rondje NL door
Koninklijke NLR
Eindhoven Airport maakt als een van de vier deelnemende luchthavens aan het Power Up

initiatief de komende dagen deel uit van Rondje NL, een test van Koninklijke NLR –

Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Tijdens Rondje NL zal NLR met hun Pipistrel Velis

Electro vluchten uitvoeren tussen een aantal luchthavens in Nederland om praktijkkennis en -

ervaring op te doen met dit kleine elektrische onderzoeksvliegtuig. Op 31 augustus wordt

Eindhoven Airport bezocht.

Rondje NL focust zich op de ontwikkelingen en uitdagingen voor Nederlandse luchthavens om

elektrisch vliegen in de nabije toekomst te faciliteren. Wat is er nodig voor het opladen, de

inspectie en het taxiën op de landingsbaan, en waarmee moet de piloot nog meer rekening

houden?

Deze onderwerpen zijn ook onderdeel van de scope van Power Up: het testen van de

haalbaarheid, potentie en afhandeling van elektrische vluchten. Met als doel om binnen vijf jaar

de eerste elektrische vluchten tussen luchthavens te laten plaatsvinden. Eerder dit jaar heeft het

NLR zich als ondersteuner ook al verbonden aan het Power Up initiatief. Power Up wordt ook

ondersteund door de Royal Schiphol Group en M3 Consultancy. NLR organiseert Rondje NL in

samenwerking met PwC en Platform Duurzaam Vliegen.

Klik hieronder voor meer informatie over en het vliegschema van Rondje NL:

Klik hieronder voor meer informatie over Power Up:

⏲

Rondje NL - Royal Netherlands Aerospace Centre

Power Up - Luchthavens in Nederlands gaan starten met elektrisch vliegen

http://nieuws.eindhovenairport.nl/
https://www.nlr.nl/aandachtsgebieden/duurzame-luchtvaart/rondjenl/
https://www.powerup.aero/nl/


OVER EINDHOVEN AIRPORT

Eindhoven Airport is de tweede luchthaven van Nederland. De luchthaven zorgt voor een makkelijke verbinding
van Brainport met Europa en verder, in balans met de omgeving. Het gemak voor de reiziger komt tot uiting in
onze klantbelofte. De luchtvaartmaatschappijen verbinden Zuid-Nederland met meer dan 85 toeristische en
zakelijke bestemmingen. Samen met de partnerbedrijven biedt de luchthaven circa 1500 arbeidsplaatsen en is
daarmee een van de grote werkgevers in de regio. We zijn ons bewust van de maatschappelijke impact die een
luchthaven heeft. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in ons DNA, we hebben continu aandacht voor
het evenwicht tussen internationale connectiviteit en de leefbaarheid in de omgeving. De aandelen van
Eindhoven Airport N.V. zijn in handen van Schiphol Nederland B.V., de Provincie Noord-Brabant en de
Gemeente Eindhoven.  

 

 

 

 

Voor meer informatie - E-mail: press@eindhovenairport.nl Telefoon: 040-2919855
http://nieuws.eindhovenairport.nl/nl Twitter: https://twitter.com/EINairport
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