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2e jaargang editie 2 - Mei 2022
Nieuwsbrief voor omwonenden!

Beste omwonende van Breda International Airport,

Het eerste kwartaal is, ondanks de slechte weersomstandigheden in januari en
februari, maar dankzij het mooie weer van maart, redelijk geweest, met zo’n
9600 vliegtuigbewegingen.

Nu het voorjaar met mooie weersomstandigheden langzaam overgaat naar de
zomer zijn er per 22 mei 17.400 bewegingen geregistreerd. Let wel, een start is
een beweging, een landing is ook een beweging. Dus elke vlucht, met vertrek
én aankomst, worden als twee bewegingen geregistreerd.

Begin april hebben we een aantal rondleidingen gedaan met abonnees op deze
nieuwsbrief, om kennis te maken met hoe een vliegveld nu draait en welke
activiteiten we hier ontwikkelen. De conclusie is dat we dit een vervolg gaan
geven, maar pas nadat we weer een huis-aan-huis oproep hebben verspreid
om in te schrijven voor deze nieuwsbrief.

Met name het bezoek aan Ampyx Power heeft indruk gemaakt. Het is dus
spijtig te moeten melden dat recent het faillissement over Ampyx is
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uitgesproken. We vertrouwen er op dat dit een tijdelijke situatie is en dat de
kansen voor een doorstart er zijn. Immers, hier wordt gewerkt aan de
energietransitie.

Ampyx Power’s AP3 prototype gedurende testen op Breda International Airport, mei 2021.

We verheugen ons wel op de komst van een nieuw bedrijf, wat zich
specialiseert in de beveiliging tegen onrechtmatig drone-gebruik. Recentelijk
was dit al een onderwerp in de media met betrekking tot beveiliging van
penitentiaire inrichtingen. Van tijd tot tijd zullen er proeven worden gedaan met
zogenaamde “tethered drones” (drones aan een kabel), om concepten verder
te ontwikkelen. Wederom een stukje hoogwaardige technologie en bijkomende
werkgelegenheid op Breda Airport.

Project Spottersplek

Na alle vertragingen als gevolg van Corona lockdowns in de afgelopen 1,5 jaar,
gaat dan nu echt het Project Spottersplek van start.

Inmiddels is al een betonnen wand en een tribune-achtige zitgelegenheid
geplaats in het publieke gedeelte langs het veld op zuid. In een werkruimte in
de Terminal gaan we het mozaïeken van deze constructie voorbereiden. Daar
zijn handjes voor nodig. De wand wordt aan beide zijden bezet met gekleurde
tegeltjes van 2x2 cm. Maar liefst ruim 72.000 tegeltjes in ca. 30 kleuren moeten
hun juiste plekje weten te vinden.

Dat doen we met vrijwilligers, uit onze eigen airport gemeenschap, vrijwilligers
uit de omgeving, en vanuit enkele clubs die we als airport wel eens
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ondersteunen en nu letterlijk vragen een steentje bij te dragen. Een heus
Sociaal Project, waarmee we de verblijfplek voor dagrecreanten een face-lift
geven. Het project wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking van de
Economische Koepel Halderberge, Visit Halderberge en Breda Airport.

Is het iets voor jou om daar aan mee te werken? Op woensdag 25 mei en
donderdag 26 mei jl. hebben we twee kleine workshops om kennis te maken
met dit project gehouden. Met omwonenden uit Bosschenhoofd, Oudenbosch,
Hoeven, maar ook Breda, hebben we de eerste aanzet gegeven. In de
komende week staan weer een aantal workshops gepland. Locatie Terminal
Zuid, eerste verdieping, werkruimte Spottersplek. Om te kijken of het wat voor
je is om een handje te helpen. Het is super ontspannend en een uitstekende
bezigheid om je hoofd leeg te maken.

Voor aanmelden mail naar Sheldon op sse@breda-airport.eu of bel 06-
40059184.

Impressie wand vliegveldzijde

Diverse nieuwtjes

Afgelopen week is de TU Eindhoven voor 4 dagen neergestreken op
Breda Airport. Elke avond zijn zij, na sluitingstijd, bezig geweest met het
testen van een elektrische raceauto, de Revolution. In de aanloop naar
deelname aan de elektrische “24 uur van Le Mans”. Grote uitdaging is om
de oplaadtijd tot ver beneden de 10 minuten te brengen! Kennis die ons

mailto:sse@breda-airport.eu
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uiteindelijk allemaal gaat helpen in de energietransitie.
In het Hemelvaartweekeinde (26 tot en met 29 mei) heeft de ENPC haar
jaarlijks terugkerende parachutisten evenement gehouden. Op zondag 29
mei is het programma voortijdig gestopt vanwege de
weersomstandigheden, maar dankzij het weer op de andere dagen was
het zeker een succes.
In de komende week is DPS (Defensie Para School) actief met een
training programma voor tandemsprongen. Denk hierbij aan operationele
inzet om tolken, gidsen en medisch personeel als “passagier” mee te
nemen. Maandag 30 mei vanaf 12.00 uur tot en met donderdag 2 juni,
dagelijks van 08.00-17.00 uur Lokale Tijd.
Maandag 30 mei staan filmopnames gepland voor het DayOne event.
O.m. in de aanloop naar het grote event in de Jaarbeurs in Utrecht.
Op 14 juni staat een oefening gepland met de Cadetten Koninklijke
Marechaussee van de Koninklijke Militaire Academie uit Breda.
Op 17 juni is er landelijk de “Langste Dag”, waar jaarlijks de Nederlandse
vliegvelden open blijven tot zonsondergang. En waar op elk veld culinaire
faciliteiten zijn voor bezoekende bemanningen, vaak gebaseerd op lokale
producten. Voor Breda Airport natuurlijk een menu met asperges. In
samenwerking met Restaurant Bargo.
Op 8 juli is er een luchtbrug tussen Breda Airport en vliegbasis Gilze
Rijen. Ca. 15 vliegtuigen vervoeren 15 kinderen naar Gilze Rijen voor een
dagprogramma, later op de dag keren 15 andere kinderen terug op Breda
Airport. Dit is een event van Stichting Hoogvliegers, die het volgende doel
nastreeft: Wij laten zieke of gehandicapte kinderen (6 tot en met 17
jaar) een bijzonder en onvergetelijk avontuur beleven. Ze zijn voor
een dag piloot bij ons! Een dag zonder zorgen, zonder ziekte of
handicap, een dag waar ze boven zichzelf uitstijgen en meer dan
bijzonder zijn, een dag die ze nooit meer vergeten. Sinds 2007
vlogen er meer dan 11.000 kinderen. Natuurlijk draagt het vliegveld
bij door geen landingsgelden te berekenen. Het Vliegend Museum
zorgt belangeloos voor de ontvangst bij vertrek en aankomst.

Tot slot, de  Commissie Regionaal Overleg Seppe vergadert op woensdag 22
juni a.s. Meer informatie https//cro-seppe.nl/

https://www.stichtinghoogvliegers.nl/
https://cro-seppe.nl/
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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
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