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Proefvluchten vanaf Nederlandse luchthavens
met hybride-elektrisch VoltAero vliegtuig

Royan/Eindhoven - In samenwerking met het Power Up initiatief gaat VoltAero, een Franse

producent van elektrisch-hybride vliegtuigen, vanaf 13 juni tot en met vrijdag 17 juni

proefvluchten uitvoeren naar verschillende luchthavens in Nederland en Duitsland. Doel is het

promoten van duurzame, regionale luchtvaart en het opdoen van kennis over de haalbaarheid,

potentie en de afhandeling van elektrische vluchten. Onlangs tekenden VoltAero en Eindhoven

Airport de overeenkomst hiervoor. VoltAero is het eerste bedrijf dat demonstratievluchten

uitvoert binnen het Power Up initiatief waarin ook Eindhoven Airport participeert.
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Voor de demonstratievluchten wordt VoltAero's Cassio 1 ingezet. Dit toestel gebruikt de

elektrische motoren van het aandrijfsysteem voor volledig elektrische aandrijving tijdens het

taxiën, opstijgen, de vlucht en landing. De hybride functie (met een interne verbrandingsmotor)

wordt gebruikt om het bereik te vergroten door de batterijen tijdens de vlucht op te laden.

Bovendien dient dit als back-up in het geval van een probleem met de elektrische aandrijving.

De elektrisch-hybride aandrijflijn heeft sinds 2020 uitgebreide testen in de lucht ondergaan. De

Cassio 1 heeft bijna 10.000 kilometer gevlogen tijdens vluchten in heel Europa.

De demonstratievluchten geven inzicht in de operationele kosten, geluidsprestaties, vereisten

op het gebied van de grondinfrastructuur en technische ondersteuning voor het toekomstige

gebruik van de (hybride) elektrische vliegtuigen. De testresultaten worden gebruikt voor

onderzoek naar het uitvoeren van lijndienstvluchten met elektrische vliegtuigen binnen Europa,

om regio’s met elkaar te verbinden en een fijnmazig netwerk te creëren.

"Onze samenwerking is een uitstekende gelegenheid om te laten zien hoe Cassio de CO2-

uitstoot aanzienlijk kan verlagen en de geluidsoverlast kan verminderen door gebruik te maken

van VoltAero's elektrisch-hybride aandrijfsysteem", zegt Jean Botti, VoltAero's CEO & Chief

Technology Officer. "We willen in 2024 de eerste toestellen op de markt brengen. Daarom is

deze timing perfect afgestemd op het Nederlandse doel om een pionier te worden in duurzame

luchtvaart."

Roel Hellemons, CEO van Eindhoven Airport: "VoltAero is een zeer waardevolle partner, die

expertise op het gebied van elektrisch-hybride vliegtuigen meebrengt. Met de Cassio 1 is al veel

ervaring opgedaan binnen segmenten die vergelijkbaar zijn met mogelijke regionale routes

vanuit ons land."  Volgens Hellemons draagt de kennis van VoltAero's team over elektrische

luchtvaart bij aan het onderzoek door Power Up naar de toekomstige inzet en afhandeling van

elektrische vliegtuigvluchten.

Power Up is een initiatief van de vier belangrijkste regionale luchthavens in Nederland

(Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport, Groningen Airport Eelde en Maastricht

Aachen Airport) met de steun van o.a. de Royal Schiphol Group en Koninklijke NLR –

Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Het Power Up initiatief is een open-source

platform waarin vliegtuigfabrikanten (OEM's), luchtvaartmaatschappijen en luchthavens

samenwerken om versneld een nieuw, duurzaam en efficiënt mobiliteitsalternatief te

ontwikkelen voor een optimale connectiviteit tussen regio's.



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 80 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.  
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VoltAero is ver gevorderd met de ontwikkeling van de Cassio-vliegtuigen. Het bedrijf gaat

toestellen produceren met een capaciteit van vier tot twaalf zitplaatsen. Als eerste wordt de

Cassio 330- vier tot vijf zitplaatsen en aangedreven door een 330-kilowatt elektrisch-hybride

motor- gecertificeerd. VoltAero's Cassio 480 met zes zitplaatsen heeft een elektrisch-hybride

aandrijfvermogen van 480 kilowatt. De Cassio 600 heeft een capaciteit van tien tot twaalf

zitplaatsen met een elektrisch-hybride aandrijfvermogen van 600 kilowatt. VoltAero biedt

toestellen die kunnen worden ingezet voor commerciële vluchten, luchttaxi-/charterbedrijven,

privé-eigenaren, alsook voor vracht, postbezorging en medische evacuatie toepassingen. De

vliegtuigen worden gebouwd in een speciale productiefaciliteit op de luchthaven van Rochefort

in de Franse regio Nouvelle-Aquitaine.

Meer informatie over  VoltAero: www.voltaero.aero   

Meer informatie over Power Up: www.powerup.aero
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