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2e jaargang editie 1 - Januari 2022
Nieuwsbrief voor omwonenden!

Beste omwonende van Breda International Airport,

In het eerste kwartaal is er nooit zo heel veel te melden. In de winter zijn er
minder bewegingen, de maand februari was kenmerkend met veel wind en
regen. 

Niettemin zijn er in de afgelopen weken wel ontwikkelingen geweest om
activiteiten weer op te pakken. In de afgelopen week zijn alle beperkingen ten
aanzien van Corona opgeheven en kan de operatie weer terug naar de
normale gang van zaken.

Daarnaast is weer aangevangen met testactiviteiten van de Forze VIII, het
nieuwste (en negende) prototype van Forze Delft (https://www.forze-delft.nl/).

Forze Delft is bestaat uit een team van studenten van de TU Delft, die al sinds
2007 werken aan een waterstof-elektrisch aangedreven race auto. In 2019 is er
regelmatig getest op het vliegveld. Dat gebeurde altijd na sluitingstijd. De auto 
zoeft geruisloos over de baan, er komt wat water uit de uitlaat en de studenten

https://www.forze-delft.nl/
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verrichten hun metingen.

In 2020 en 2021 is door COVID dit testprogramma op Breda/Seppe
opgeschort. Op zondag 6 maart jl. is dit weer opgepakt. Het vliegveld wordt
belangeloos ter beschikking gesteld aan Forze, om op deze manier zowel de
jonge generaties te ondersteunen, maar ook de ontwikkeling van innovatieve
en duurzame concepten een handje te helpen. In de hoop dat we hier zelf ook
van kunnen profiteren in de toekomst.

Dat betekent dat we af en toe moeten coördineren, omdat er na sluitingstijd ook
testactiviteiten zijn, uitgevoerd door Ampyx Power. Ampyx is een bedrijf,
gevestigd op Zuid, wat de “vliegende windmolen” ontwikkelt. Hoogwaardige
technologie, veel innovatie, enorme bijdrage aan duurzaamheid. Op dit moment
wordt er getest met prototype AP-3, een onbemand vliegtuig van 12 meter
spanwijdte. Betreft statische testen van de elektrische motoren en
grondproeven (taxiën e.d.). Allemaal ter voorbereiding van de “echte” vluchten,
die voor deze zomer gepland staan op een locatie in Spanje.
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Ampyx Power’s AP3 prototype gedurende testen op Breda International Airport, mei 2021.

Het is allemaal niet in twee zinnen uit te leggen, maar dat er op het vliegveld
toch wel bijzondere dingen gebeuren…. maar dat we er blijkbaar niet zo goed
in zijn om dat te vertellen.

Daar gaan we wat aan doen.

Graag willen we u als omwonende en abonnee op onze nieuwsbrief op de
hoogte houden door met eigen ogen te kunnen zien wat hier gebeurt. En om al
uw vragen, die bij u leven, te kunnen stellen.

We willen dat graag doen aan de hand van een rondleiding van ca. 2 uur
waarbij we een kijkje nemen bij enkele activiteiten op het vliegveld.

Data rondleidingen voor omwonenden:

Vrijdag 8 april 2022, 10:00-12:00 uur
Vrijdag 8 april 2022, 13:00-15:00 uur
Zaterdag 9 april 2022, 10:00-12:00 uur
Zaterdag 9 april 2022, 13:00-15:00 uur

Aanmelden via mail aan sse@breda-airport.eu met voorkeur datum en
aantal personen (max. 3 per aanmelding).

Evenementen 2022

mailto:sse@breda-airport.eu
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In de afgelopen 2 jaren zijn er nauwelijks evenementen geweest: lange lijsten
met “geannuleerd”.

Voor het seizoen 2022 staan er nog weinig data ingevuld, behoudens de 3
vaste para-springevenementen van de ENPC.

Wel krijgen we eind maart enkele mensen van de organisatie van de Vuelta
2022 op bezoek. Om te kijken welke rol het vliegveld speelt in de hele logistiek
op zondag 21 augustus, de dag van de etappe Breda-Breda, en waarvan het
parcours in West-Brabant rondom het vliegveld ligt. 

We houden u op de hoogte.

Activiteiten rondom Pal-V, de vliegende auto…

Op Breda Airport is de PAL-V FlyDrive Academy gesitueerd, onderdeel van
PAL-V International te Raamsdonksveer. PAL-V is bezig om werelds eerste
vliegende auto op de markt te zetten. Niet alleen heeft PAL-V de ambitie om
deze innovatie te realiseren maar ook op langere termijn een grote rol te spelen
in de verduurzaming van de luchtvaart.

Een PAL-V lijkt op een helikopter maar is dit niet, in vliegmodus is de PAL-V
een gyroplane. Het verschil is dat de rotor van een helikopter wordt
aangedreven door een motor terwijl de rotor van een gyroplane wordt
aangedreven door de wind. De rotor werkt daardoor als een parachute en is
daardoor ook een stuk stiller dan een helikopter. Derhalve wordt een gyroplane
gezien als één van de veiligste manieren van vliegen.

De PAL-V FlyDrive Academy op Breda Airport werkt nog niet met PAL-V’s maar
heeft wel een vloot van 3 gyroplanes, de zogenaamde Magni’s. Het
instructeursteam bestaat uit een zorgvuldig geselecteerde groep van
vlieginstructeurs die allen zeer vaardig zijn in het vliegen op een gyroplane.

Binnenkort start het opleidingsprogramma van de eerste studenten die een
PAL-V gekocht hebben. Dit opleidingsprogramma bestaat uit 6 modules van elk
5 dagen (maandag t/m vrijdag). De vluchttraining zal voornamelijk in de regio
rondom Breda Airport plaatsvinden. Training voor starts en landingen zal zowel
op vliegveld Midden-Zeeland als op Breda Airport gebeuren. Daarnaast wordt
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gewerkt met verschillende vliegroutes, dit alles om de overlast voor de
omgeving te beperken. PAL-V maakt ook gebruik van simulatoren hierdoor
doen studenten niet alleen in de lucht ervaring op maar ook op de grond.

Bij uitzondering zal de PAL-V FlyDrive Academy ook in het weekend vliegen
maar dit zal tot een minimum gereduceerd worden. 

Aanmelden voor deze nieuwsbrief? Mail events@breda-airport.eu
Afmelden, gebruik de link onderaan deze pagina.

Breda Airport Team

Breda International Airport
Past. v. Breugelstraat 93
4744 RC Bosschenhoofd

 

mailto:events@breda-airport.eu
https://nl-nl.facebook.com/BredaInternationalAirport/
mailto:nieuwsbrief@breda-airport.eu
http://www.breda-airport.eu/


02-08-2022 21:49Breda Airport Nieuwsbrief!

Pagina 6 van 6https://us12.campaign-archive.com/?u=414a0025ab5a193c66b1e2a3e&id=f40c9819a7

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Breda International Airport · Pastoor van breugelstraat 93 · Bosschenhoofd, Nb 4744 RC · Netherlands

mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://breda-airport.us12.list-manage.com/about?u=414a0025ab5a193c66b1e2a3e&id=38af3de868&e=%5BUNIQID%5D&c=f40c9819a7
https://breda-airport.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=414a0025ab5a193c66b1e2a3e&id=38af3de868&e=%5BUNIQID%5D&c=f40c9819a7
https://breda-airport.us12.list-manage.com/profile?u=414a0025ab5a193c66b1e2a3e&id=38af3de868&e=%5BUNIQID%5D&c=f40c9819a7
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=414a0025ab5a193c66b1e2a3e&afl=1

