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1. Inleiding 

Algemene informatie 

In de Duitse luchtvaartindustrie neemt de civiele luchtvaart de belangrijkste plaats in met 

ca. 75.000 werknemers. Globaal stijgende bestel- en uitleveringscijfers zorgden in 2017 voor een 

omzet van 29,2 miljard euro (dit betekent een stijging van 8% t.o.v. 2016). 

De militaire sector realiseerde 7,8 miljard euro omzet wat een groei van 4% betekent t.o.v. het vorige 

jaar. Het aantal werknemers steeg lichtjes tot 24.000. 

In de ruimtevaartsector noteert men zowel bij de omzet (3 miljard euro) als het aantal werknemers 

(9.000) een stijging van 3%. 

Uitgaven voor Research & Development liggen nog steeds op hoog niveau met een volume van 

4 miljard euro, wat ongeveer 10% van de totale sectoromzet betekent. 

De lucht- en ruimtevaart is een internationale groeimarkt met groeivooruitzichten van jaarlijks 5%. In 

de komende twee decennia verwacht men opdrachten van meer dan 30.000 “wide-bodied” 

vliegtuigen ter waarde van 5 miljard US dollar. Oorzaak hiervan zijn wereldwijd stijgende 

mobiliteitsbehoeften en de vervanging van de oudere vliegtuiggeneraties die omwille van een hoog 

kerosineverbruik uit circulatie moeten worden genomen. 

Daarenboven is er een grote vraag naar moderniseringen omwille van het toenemend belang van 

netwerking op alle niveaus in de samenleving maar ook wegens nieuwe uitdagingen in het licht van de 

instabiele veiligheidssituatie, dringende milieukwesties of oplossingen van migratieproblemen. 

Bijgevolg kan het economisch en strategisch belang van de lucht- en ruimtevaart voor een op export 

gerichte economie in een steeds meer globaliserende wereld nauwelijks overschat worden. 

Volgens de BMWi (Bundesminsterium für Wirtschaft und Energie) is een succesvolle 

digitaliseringsstrategie fundamenteel voor de Duitse lucht- en ruimtevaartindustrie. Dit geldt met 

name voor de vele kleine en middelgrote leveranciers die op lange termijn alleen overleven in 

internationale concurrentie met slimme digitale oplossingen. Dat is de reden waarom de BMWi met 

zijn luchtvaartonderzoeksprogramma LuFo specifiek de digitalisering van de industrie ondersteunt 

www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Technologie/luftfahrttechnologien-02.html. 

http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Technologie/luftfahrttechnologien-02.html
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2. De Duitse luchtvaartsector 

Algemene info 

Europa is wereldwijd marktleider in de lucht- en ruimtevaartindustrie en Duitsland speelt hierbij een 

centrale rol zowel voor civiele als militaire vliegtuigen. Volgens de koepelorganisatie BDLI 

(Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V.) heeft de Duitse lucht- en 

ruimtevaartindustrie, met een (rechtstreekse) tewerkstelling van 109.500 werknemers, in de voorbije 

20 jaar een enorme groei gekend en steeg de omzet in 2017 tot een recordbedrag van bijna 40 miljard 

euro, waarvan ¾ gerealiseerd werd in de burgerluchtvaart (29,2 miljard euro). De orderboeken zitten 

vol voor de komende tien jaren.  

Het aantal afgeleverde (passagiers)vliegtuigen bedroeg in 2017 wereldwijd ca. 1.800, waarvan 300 in 

Hamburg in de eindmontage bij Airbus, dit betekent 17% van het globale totaal. 

Deze groei in de luchtvaartsector is mede te danken aan de voortdurende stijging van het aantal 

passagiers, de toenemende mobiliteitsbehoefte en de vervanging van de oude vliegtuigen 

(o.a. omwille van verhoogd brandstofverbruik en geluidshinder) en dit zal er de komende decennia toe 

bijdragen dat omzetcijfers nog verder verhogen. 

Duitsland speelt een centrale rol in de internationale luchtvaartindustrie. Hamburg behoort 

wereldwijd tot de drie grootste standplaatsen in de vliegtuigontwikkeling en -bouw. Daarnaast ligt 

de focus op enkele grote agglomeraties, o.a. Bremen, Augsburg, München, Frankfurt en de regio 

Berlijn/Brandenburg. 

In 2017 werd ca. 10% van de totale omzet (4 miljard euro) in de lucht- en ruimtevaartsector 

geïnvesteerd in Research & Development (R&D), dit maakt het een van de meest innovatieve 

industrieën in Duitsland. De R&D wordt hoofdzakelijk gebruikt om de productie en het gebruik van 

vliegtuigen milieuvriendelijker en efficiënter te maken. Ook andere nieuwe technologieën doen hun 

intrede in de sector zoals het gebruiken van 3D-printing voor de productie van onderdelen.  

Concurrentie Duitse luchthavens 

Indien men kijkt naar de Europese concurrentie tegenover Duitse luchthavens zien we dat deze 

toeneemt. Ter vergelijking: Londen Heathrow (2,6%), Parijs Charles de Gaulle (+4,5%) en Frankfurt 

(8,1%) zagen in augustus 2017 het aantal passagiers beduidend sneller toenemen. Van de traditionele 

top vijf deed alleen Istanbul Atatürk (-0,2%) het minder goed, maar die luchthaven wordt binnenkort 

gesloten omwille van de opening van de nieuwe luchthaven “ Istanbul Airport”. 

Luchthavens van Frankfurt/Main en München vallen binnen de top 10 grootste luchthavens van 

Europa, gemeten naar passagiersaantallen (bron: Statista). 
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Figuur 1: Aantal passagiers behandeld door Europese luchthavens (Statista, 2016) 

Participatie van luchtvaartproducenten in vliegtuigprogramma’s 

Wanneer we naar de Duitse luchtvaartproducenten kijken (fig. 2) zien we duidelijk wie het grootste 

marktaandeel heeft en waar de grote spelers zich op focussen. Heel opvallend zijn de activiteiten bij 

Airbus. Zij zijn zowat in alle programma’s de grootste marktspeler en derhalve een zeer belangrijke 

voortrekker in de sector. Airbus focust zowel op militaire alsook op civiele programma’s die gericht zijn 

op een breed publiek.  

 
Figuur 2: Participatie van Duitse luchtvaartproducenten in luchtvaart programma's (SCE, 2016) 
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Belangrijkste bedrijven in de luchtvaartindustrie in Duitsland 

Airbus Operations GmbH - www.airbus.com  

Het hoofdkwartier van Airbus Deutschland is gesitueerd in Hamburg-Finkenwerder waar zich eveneens 

de grootste productiesites bevinden. Deze spelen een cruciale rol bij de ontwikkeling en productie van 

alle Airbus-vliegtuigen. In Hamburg zijn 12.500 mensen tewerkgesteld op verschillende sites, o.a. 

bevinden zich hier de behandeling van reserveonderdelen, productiesites en de afwerking van 

verscheidene vliegtuigmodellen (A318, A319, A320 en A321). Airbus heeft daarnaast in Duitsland nog 

drie vestigingen: Bremen (2400 werknemers), Stade (1800 werknemers) en in Buxtehude 

(360 werknemers). (Bron: Presentation Airbus Commercial Aircraft - 9.11.2018) 

Airbus operations GmbH is een onderdeel van Airbus SAS (Société par actions simplifiée = naamloze 

vennootschap) met hoofdkantoor in Toulouse (Frankrijk) en stelt in totaal ca. 129.000 mensen te werk. 

De omzet in 2017 bedroeg 66,767 miljard euro. De verschillende andere afdelingen van Airbus SAS zijn: 

Airbus Defence and Space SAS en Airbus Helicopters SAS. Hun dochterbedrijven waaronder ook ‘Airbus 

Operations GmbH’ zijn bovendien nog Airbus Group Inc., Airbus ProSky, Stelia Aerospace en Airbus 

Corporate Jets (Wikipedia, 2017). 

In de tachtiger jaren heeft Airbus zijn toeleveringsstrategie veranderd. Omdat de productie te complex 

werd heeft Airbus de productie opgedeeld in verschillende groepen (‘tiers’) waarbij een beperkt, 

geselecteerd aantal leveranciers direct aan Airbus mogen leveren. Zo zijn deze leveranciers zelf 

verantwoordelijk hun toeleveringsnetwerk te beheren (= ‘First tier’). De ‘second tier’ leveranciers 

leveren hun goederen aan de ‘first tier’ en de ‘third tier’ levert hun goederen aan de ‘2nd tier’ enz.  

In onderstaande link vindt u de aankoop- en organisatiestructuur en overzicht van hoofd- en 

toeleveranciers bij Airbus: www.airbus.com/be-an-airbus-supplier.html#overview 

www.airbus.com/content/dam/corporate-topics/publications/suppliers/Airbus-Approved-suppliers-

list.pdf 

MTU Aero Engines - www.mtu.de  

Motorfabikant MTU Aero Engines met hoofdkantoor in München is de grootste producent 

(8.500 werknemers) van vliegtuigmotoren in Duitsland. Daarnaast zijn er nog vestigingen in Hannover-

Langenhagen, Ludwigsfelde (Brandenburg), Vancouver en Zhuhai. MTU ontwikkelt en produceert 

motoren voor zowel militaire als commerciële vliegtuigen, in verscheidene categorieën en hadden een 

omzet van 5,04 miljard euro (2017). Belangrijke partners zijn: General Electric, Pratt & Whitney, Rolls-

Royce en Volvo Aero. 

Premium Aerotec GmbH - www.premium-aerotec.com  

Premium Aerotec (ca. 9.000 werknemers), met hoofdkantoor in Augsburg, is in 2009 opgericht door 

een samensmelten van een EADS-vestiging in Augsburg en Airbus Deutschland in Nordenham en Varel. 

Kernactiviteit is de ontwikkeling en productie van complexe vliegtuigcomponenten, gemaakt uit 

aluminium, titanium en koolstofvezelcomposieten (CFRP). Premium Aerotec is een tier1-leverancier 

voor de vliegtuigindustrie en behaalde in 2017 een omzet van ca. 2 miljard euro. Premium Aerotec is 

volledig in bezit van de Airbus-groep en heeft momenteel ca. 10.000 werknemers. 

http://www.airbus.com/
http://www.airbus.com/be-an-airbus-supplier.html#overview
http://www.airbus.com/content/dam/corporate-topics/publications/suppliers/Airbus-Approved-suppliers-list.pdf
http://www.airbus.com/content/dam/corporate-topics/publications/suppliers/Airbus-Approved-suppliers-list.pdf
http://www.mtu.de/
http://www.premium-aerotec.com/
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Lufthansa Technik Logistics GmbH - www.ltls.aero  

Lufthansa Technik is dé wereldspeler op vlak van MRO (Maintenance, repair & operations) en 

modificaties in de civiele luchtvaart. De centrale is gevestigd op de luchthaven van Hamburg-

Fuhlsbüttel. Andere belangrijke vestigingen in Duitsland zijn er op de luchthavens van München, 

Frankfurt Rhein-Main en Berlijn (Tegel en Schönefeld).  

Het bedrijf dat volledig in handen is van het moederbedrijf, Deutsche Lufthansa AG, heeft  

ca. 26.000 medewerkers in 32 internationale dochterondernemingen. Wereldwijd biedt de Lufthansa 

Technik Gruppe aan +/- 800 klanten wereldwijd (bij een omzet van 5,11 miljard euro - 2016) een 

complete service aan: Wartung, Überholung, Geräteversorgung, Triebwerke, Fahrwerke, VIP Services, 

Innovation und Digital Fleet Solutions. 

Rolls-Royce Deutschland LTD (RRD) - www.rolls-royce.com/country-sites/deutschland.aspx  

Rolls-Royce is de op één na grootste producent van vliegtuigmotoren ter wereld (na het Amerikaanse 

General Electric Aviation). Daarnaast is het ook actief in de defensie-, scheepsmotoren- en energie-

industrie. Het bedrijf heeft in Duitsland 12.000 werknemers (14 vestigingen) en investeert zeer veel in 

R&D. Verder produceert het ook speciale motoren om verticaal op te stijgen en investeert het veel in 

3D-printing. Zo willen ze het productieproces van 1 motor per 2-3 weken tot 7 motoren per week 

brengen (Rolls-Royce , 2018). 

Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH - www.liebherr.com/en/deu/start/start-page.html  

Liebherr Aerospace heeft ongeveer 2.500 werknemers en is onderdeel van het familiebedrijf Liebherr-

Group. Het bedrijf is gespecialiseerd in vliegtuig- en bedieningssystemen, landingsgestellen, etc.  

Jeppessen (Boeing) - ww1.jeppesen.com/index.jsp  

Jeppessen is een dochterbedrijf van Boeing, dat de grootste vliegtuigproducent in de Verenigde Staten 

van Amerika is, en bovendien een grote concurrent van Airbus. Jeppessen heeft ongeveer 

500 werknemers in Neu-Isenburg. Daarnaast heeft Boeing ook medewerkers in verschillende Duitse 

luchthavens waar ze leveranciers ondersteunen en voor onderhoud van programma’s 

verantwoordelijk zijn. Jeppesen biedt vooral navigatie-oplossingen en aeronautische cartografie aan, 

o.a. Airport Moving Map (cockpitassistentiesysteem), Electronic Flight Bag (elektronische pilootkoffer). 

Innovatieve en digitale oplossingen, niet uitsluitend gericht op luchtvaart maar ook op straatverkeer 

en de maritieme industrie. 

Thales Group - www.thalesgroup.com/en  

Thales Group (hoofdzetel in Paris/La Défense, Frankrijk) is hoofdzakelijk actief in volgende sectoren: 

luchtvaart, defensie en informatietechnologie. Levert aan (lucht-)verkeersleidingen, Air Traffic 

Management en luchtverkeermonitoring en verhoogt zo de veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie 

binnen de luchtvaartsector. Thales Deutschland met hoofdzetel in Ditzingen (bij Stuttgart) heeft 

10 vestigingen in Duitsland, ca. 3.000 werknemers zijn tewerkgesteld in Duitsland (65.000 in de groep 

wereldwijd) met een omzet van 650 miljoen euro.   

http://www.ltls.aero/
http://www.rolls-royce.com/country-sites/deutschland.aspx
http://www.liebherr.com/en/deu/start/start-page.html
http://ww1.jeppesen.com/index.jsp
http://www.thalesgroup.com/en
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3. Clusters in de Duitse luchtvaartsector 

De Duitse luchtvaartindustrie bestaat uit verschillende regionale sectororganisaties en clusters. 

Wij bespreken hierna de zeven grootste regionale industriële luchtvaartclusters van Duitsland. 

Opvallend hierbij is dat rond de grootste luchthavens van Duitsland enorm veel bedrijven in 

de luchtvaartsector actief zijn.  

Belangrijke clusters in Duitsland zijn o.a.: BBAA (regio Berlin-Brandenburg), bavAIRia e.V., LR BW in 

Baden-Württemberg, AVIASPACE BREMEN e.V., Hamburg Aviation, LRT Sachsen/Thüringen en 

Niedersachsen Aviation.  

Daarnaast zullen we u kort meegeven welke de andere kleine organisaties en vereningingen zijn.  

1. Berlin-Brandenburger – BBAA (Berlin-

Brandenburger Aerospace Allianz e.V.) www.bbaa.de  

De hoofdstadregio Berlijn behoort tot de drie 

belangrijkste regio’s voor luchtvaartindustrie in 

Duitsland en is eveneens het economisch en politiek 

centrum van het land. De goede mobiliteit, transport en 

logistieke dienstverlening zorgen ervoor dat 

de ontwikkeling van industrieën in de hoofdstadregio 

eenvoudig is. Ook de bijzondere, centrale ligging in 

Europa speelt een belangrijke rol. Zo is deze regio 

omwille van een goed uitgebouwde verkeers-

infrastructuur verbonden met alle belangrijke 

economische (groei-)markten van de Europese Unie, 

zodat dit de ontwikkeling alleen nog meer versnelt. 

De regio biedt zeer veel opportuniteiten aan zowel 

de bedrijven als werknemers die kunnen genieten van 

een hoge levenskwaliteit.  

De belangrijkste ondernemingen in de luchtvaartsector uit de regio Berlijn-Brandenburg zijn: Rolls 

Royce Deutschland (Dahlewitz) en MTU Maintenance Berlin Brandenburg (Ludwigsfelde) en hebben 

een eigen innovatief leverancierslandschap in motortechnologie ontwikkeld. Deze leveranciers 

specialiseren zich hoofdzakelijk in Maintenance, Repair & Overhaul (MRO), testen, simuleren, 

bouwkunde en softwareontwikkeling. Een bijkomende reden is de aanwezigheid van (hoog) 

gekwalificeerd personeel. Naast het commercieel aspect biedt de regio veel mogelijkheden voor 

de werknemers van bedrijven, o.a. hoge levenskwaliteit, aangename woonomgeving en 

de aanwezigheid van recreatieve faciliteiten. (BBAA, 2014) 

Potentieel 

De Duitse hoofdstadregio heeft veel potentieel voor de ruimte- en luchtvaartsector. Naast 

de infrastructuur zijn er 52 universiteiten/hogescholen en ongeveer 200 publieke en private 

onderzoeksinstellingen. Dit samen vormt één van de dichtste onderzoeksnetwerken in Europa. 

Figuur 3: Situering Berlijn 

http://www.bbaa.de/
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Bedrijven en innovatieve leveranciers profiteren zo van de knowhow van de vooral technische 

universiteiten. Voorbeelden van onderzoeksinstituten/universiteiten/hogescholen zijn: TU Berlin, TH 

Wildau, Beuth Hochschule, Embry-Riddle Aeronautical University, Max-Planck-Institut, Fraunhofer-

Institut, TH Brandenburg/Havel, Cottbus-Senftenberg. Deze instellingen focussen zich hoofdzakelijk op 

vier onderzoeksthema’s, die nog een zeer sterk ontwikkelingspotentieel hebben: 

• Motortechnologie, testen en simulatie 

• Algemene luchtvaart/ zakenluchtvaart  

• UAV (Unmanned Aerial Vehicle)/ RPA 

• Kleine satellieten en ruimtevaart 

De regio Berlin-Brandenbrug beschikt naast onderzoeksinstituten ook over (hoog-)gekwalificeerde en 

gemotiveerde medewerkers in de luchtvaartsector. Ongeveer 7.500 technici, ingenieurs en 

specialisten werken momenteel in een ruimte- of luchtvaartbedrijf. Daarnaast zijn ca. 17.000 Berlijners 

en Brandenburgers aan het werk in gerelateerde luchtvaartbedrijven. 

Contactdetails/overzicht bedrijven Berlin-Brandenburger (Zie n° kaart):  
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Figuur 4: Luchtvaartindustrie in Berlijn-Brandenburg (BBAA., 2016) 

Motoren 

Rolls-Royce Deutschland Ltd. & Co. KG 

Ontwikkeling, montage en onderhoud van motoren voor zakenvliegtuigen, montage van middelgrote 

motoren voor regionale voertuigen en uitgebreide werkpakketten voor grote motoren in 

Blankenfelde-Mahlow en OT Dahlewitz - www.rolls-royce.com/country-sites/deutschland. 

MTU Maintenance Berlin-Brandenburg GmbH 

Het portfolio omvat onderhoud en reparatie van motoren met lage en middelhoge stuwkracht en 

krachtige vliegtuigen en industriële gasturbines (IGT), testopstellingen / tests voor IGT's en de militaire 

motor TP400-D6, on-site servicecentrum - www.mtu.de. 

Onderhoud, reparaties en Inspectie (MRO) 

Lufthansa Bombardier Aviation Services GmbH 

Onderhoud van Bombardier Learjet en Challenger evenals businessvliegtuigjes van Global Express, 

Berlijn-Schönefeld - htwww.lbas.de/. 

Lufthansa Technik AG  

Maintenance, Repair und Overhaul (MRO), Berlin-Schönefeld - www.lufthansa-technik.de/. 

KRAUSS GmbH 

MRO van componenten voor tractie en chassis, Ludwigsfelde - www.krauss-aviation.com. 

Vliegtuigproductie 

AQUILA Aviation GmbH 

Ontwikkeling en productie van kleine toestellen Aquila A210 en A211, engineering services, 

ontwikkeling, FVK en lightweight construction, vliegtuigonderhoud en reparatie in Schönhagen - 

www.aquila-aviation.de/ 

STEMME AG 

Productie en ontwikkeling van sport- en verkenningsvliegtuigen, ontwikkelingsdiensten voor derden 

in Strausberg - www.stemme.com/  

http://www.rolls-royce.com/country-sites/deutschland
http://www.mtu.de/
http://www.lbas.de/
http://www.lufthansa-technik.de/
http://www.krauss-aviation.com/
http://www.aquila-aviation.de/
http://www.stemme.com/
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Testen/Simulaties 

Rolls-Royce Mechanical Test Operations Centre (MTOC)  

Testen van componenten van huidige en toekomstige Rolls-Royce-motorprogramma's tijdens 

de ontwikkelings-, productie- en inbedrijfstellingsfasen, Blankenfelde-Mahlow, OT Dahlewitz - 

www.rolls-royce.com/country-sites/deutschland.aspx 

AneCom Aero Test GmbH  

Diensten op het gebied van de ontwikkeling van gasturbines, aerodynamische tests, Wildau GEVA 

Gesellschaft für Entwicklung und Versuch Adlershof mbH  

Optimalisatie van componenten en groepen, onderzoek, duurzaamheid, experimentele beoordeling 

van complexe belastingomstandigheden, Berlin-Adlershof - www.geva-adlershof.de/  

FTI Engineering Network GmbH 

Ontwikkeling en testen van luchtvaartsystemen, ontwikkeling van software en testapparatuur, Wildau 

- www.ftigroup.net/ 

FTT Deutschland GmbH 

Specialisten in het ontwerpen, ontwikkelen en testen van gasturbines en aandrijfcomponenten, 

Wildau - www.fttgmbh.de/. 

Astro- und Feinwerktechnik Adlershof GmbH  

Ontwikkeling, productie en testen van componenten voor precisie-engineering, assemblages en 

apparaten op het gebied van lucht- en ruimtevaart, basisonderzoek en optica, Berlin-Adlershof - 

www.astrofein.com/  

Leveranciers 

Holmberg GmbH & Co. KG (HOLMCO) 

Productie van head- en handsets, microfoons en audiosystemen voor de lucht- en ruimtevaart en 

industriële toepassingen, Berlin Friedrichshain-Kreuzberg - www.holmco.de/. 

PACE Aerospace Engineering & Information Technology GmbH 

Op kennis gebaseerde softwareoplossingen voor het automatiseren en optimaliseren van complexe 

industriële ontwikkelings- en ontwerpprocessen, Berlin Friedrichshain-Kreuzberg - www.pace.de/. 

Franke AQUAROTTER AG 

Watermanagementsystemen en sanitaire voorzieningen, o.m. speciale fittingen voor mobiele 

apparaten zoals vliegtuigen, treinen en schepen, Ludwigsfelde - www.franke.de/. 

Wetenschap 

Technische Universität Berlin (TU) 

Institute of Aerospace and Flight Simulation Center, Berlin Charlottenburg - www.tu-berlin.de/. 

Technische Hochschule Wildau (FH)  

Afdeling Luchtvaarttechnologie/ Luchtvaartlogistiek, Wildau - www.th-wildau.de/. 

http://www.rolls-royce.com/country-sites/deutschland.aspx
http://www.geva-adlershof.de/
http://www.ftigroup.net/
http://www.fttgmbh.de/
http://www.astrofein.com/
http://www.holmco.de/
http://www.franke.de/
http://www.tu-berlin.de/
http://www.th-wildau.de/
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BTU Brandenburgische Technische Universität Cottbus - Senftenberg 

Leerstoel Aerodynamica en Fluid Mechanics, Rolls-Royce University Technology Center, 

Multidisciplinaire procesintegratie, Cottbu - www.b-tu.de/. 

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 

Drie instituten, ruimtesensoren, planetaire exploratie, voortstuwingstechnologie, verkeers- en 

energieonderzoek, Berlin-Adlershof - www.dlr.de/. 

Incubator 

Zentrum für Luft- und Raumfahrt Schönefelder Kreuz 

Technologie en incubator voor jonge bedrijven in de luchtvaartindustrie, Wildau - www.zlur.de/. 

Extra’s: 

Voor een meer volledige ledenlijst van de cluster BBAA kunt u op de onderstaande link terecht: 

www.bbaa.de/ueber-uns/der-verband/mitglieder  

Naast BBAA is er in regio Berlijn ook een specifieke organisatie voor de ruimtevaart:  

• SPACE Deutschland (Supply chain Progress towards Aeronautical Community Excellence) - 

www.space-aero.org/en/  

• BDLI – Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V.  

BDLI, de overkoepelende associatie van de lucht- en ruimtevaartindustrie in Duitsland, is 

gevestigd in Berlijn - www.bdli.de/ 

2. Bayern – bavAIRia e.V. - www.bavairia.net/bavairia-ev/  

De deelstaat Bayern is bekend als leider voor de Europese ruimtevaartindustrie en applicaties. Omwille 

van de aanwezigheid van industrie, wetenschap, research en gevorderde technische trainingen is 

Bayern een hightech-hub op internationaal niveau geworden. Door de structurele situering van 

de lucht- en ruimtevaartsector in deze regio was er de mogelijkheid voor Bayern om een leidende en 

competitieve rol op te nemen (bavAIRia, 2018). Heel wat gespecialiseerde bedrijven in de lucht- en 

ruimtevaart hebben hun hoofdzetel in deze deelstaat, namelijk 550 waarvan 90% KMO’s zijn. 

Deze KMO’s bestaan hoofdzakelijk uit innovatieve firma’s waaronder de laatste jaren ook 

verscheidene start-ups. De industriële leiders zijn hier Airbus Helicopter, MTU Aero Engines, Premium 

Aerotec, Diehl, Liebherr, IABG, Airbus Defence & Space, MT Aerospace, OHB Systems en Grob Aircraft. 

Verdere specialisaties in de luchtvaartindustrie in Bayern zijn de bouw van militaire vliegtuigen, 

(vlucht)aandrijvingssystemen, helikopters en de bijbehorende subsystemen, componenten en 

onderdelen, alsmede de levering van grote componenten en systemen voor grote fabrikanten van 

civiele vliegtuigen over de hele wereld. De ontwikkeling en productie van toekomstige technologieën 

zoals onbemande antennesystemen is hier sinds geruime tijd gevestigd en wordt gekenmerkt door zijn 

groot economische potentieel. (bavAIRia, 2018) 

  

http://www.b-tu.de/
http://www.dlr.de/
http://www.zlur.de/
http://www.bbaa.de/ueber-uns/der-verband/mitglieder
http://www.space-aero.org/en/
http://www.bdli.de/
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Te vinden in de luchtvaartsector in Bayern: 

• drie fabrikanten van apparatuur  

• vier grote systeemfabrikanten (Tier1-leveranciers) 

• tal van goed geplaatste leveranciers 

• technische dienstverleners 

• instellingen voor wetenschap en opleiding  

• goed ontwikkelde luchtvaartinfrastructuur. 

Bayern heeft 18 onderzoeksinstellingen waarvan de belangrijkste zijn: DLR Oberpfaffenhofen, TU 

München, Universität der Bundeswehr, verschillende Fraunhofer- en Max-Planck-Instituten en 

de Hochschule München. In totaal zijn 38.000 ingenieurs, technici en commerciële specialisten te werk 

gesteld in de luchtvaartindustrie die jaarlijks een omzet van ca. 10 miljard euro genereren. 

Daarnaast stellen de luchthavens en luchtvaartmaatschappijen 61.000 mensen te werk.  

Info over leden bavAIRia e.V.: 

Airbus Helicopters Deutschland GmbH / Airbus Defence and Space GmbH / Airbus Group Bank GmbH 

Eén van de grootste producenten wereldwijd van civiele en militaire toestellen. Zij produceren o.a. 

helikopters, jets, commerciële vliegtuigen, (militaire) transportvliegtuigen, gevechtsvliegtuigen, 

onbemande vliegtuigen (UAV), raketten voor ruimtevaart, enz. - www.airbus.com  

Aircraft Electronic Engineering GmbH 

Bedrijf gespecialiseerd in elektronica-oplossingen voor de commerciële en militaire 

luchtvaartindustrie. Beschikt over veel knowhow en investeert vooral in R&D - www.aee-gmbh.de  

Eurojet Turbo GmbH / MTU Aero Engines AG 

Samenwerking tussen verschillende bedrijven uit verschillende Europese landen waaronder Duitsland, 

Spanje, Italië en VK. Zij produceren samen de Eurofighter, een gevechtsvliegtuig. De motoren van 

het vliegtuig worden door de Duitse firma MTU gebouwd - www.eurojet.de/company-

shareholders.php - www.mtu.de/de/  

MTU Aero Engines AG 

Zoals reeds eerder vermeld werd is MTU Aero Engines producent van de motoren van 

het gevechtsvliegtuig ‘Eurofighter’. Naast militaire motoren produceren ze ook voor civiele doeleinden 

in alle stuw- en krachtcategorieën.  

Bieden ook MRO aan hun klanten - www.mtu.de/de/  

PC-Aero GmbH 

Producent van ultralichte (PPL-)sportvliegtuigen en vliegtuigen die op zonne-energie vliegen (Elektra 

One Solar) - www.aircraft-certification.de  

Ludwig Bölkow Campus GmbH 

Is een onderzoekscentrum dat zich vooral op aerospace focust. Samenwerking gebeurt vooral met 

instellingen zoals: Bauhaus Luftfahrt, DLR, Technische Universität München, Universität München 

- http://lb-campus.com/teaching/munich-aerospace  

http://www.airbus.com/
http://www.aee-gmbh.de/
http://www.mtu.de/de/
http://www.eurojet.de/company-shareholders.php
http://www.eurojet.de/company-shareholders.php
http://www.mtu.de/de/
http://www.mtu.de/de/
http://www.mtu.de/de/
http://www.aircraft-certification.de/
http://lb-campus.com/teaching/munich-aerospace
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→ Voor de volledige ledenlijst kan u terecht op de navolgende link: www.bavairia.net/bavairia-

ev/mitglieder/  

3. Baden-Württemberg - LR BW (Forum Luft- und Raumfahrt Baden-Württemberg e.V.) 

www.lrbw.de/en/home/  

De (lucht- en) ruimtevaartsector is een heel belangrijke economische sector voor de deelstaat Baden-

Württemberg. In de regio worden in de ruimtevaartsector ca. 15.000 mensen tewerk gesteld en omvat 

hiermee 40% van de jobs in de ruimtevaartsector in gans Duitsland met een jaarlijkse omzet van 

ca. 4.8 miljard euro, waarvan 17,5% afkomstig is uit R&D.  

De ruimtevaartindustrie in Baden-Württemberg is een sectoroverschrijdende industrie met links naar 

vele andere sectoren. Vaak leveren de leveranciers aan verschillende industrieën, daar zij zeer 

innovatieve producten leveren. Deze innovatieve producten zijn er vooral weer dankzij 

de aanwezigheid van en samenwerking met verschillende instituten, universiteiten en 

onderzoekscentra.  

Het geheim achter het succes is de aanwezigheid van een integrated supply chain in deze regio. Van 

een moer tot een satelliet, alles wordt hier geproduceerd en zo blijft de volledige leveringsketen in 

de regio wat kostenbesparing betekent bij de transportkosten. Daarnaast vindt men innovatieve 

producten, zo focussen de bedrijven zich op satellietnavigatie, lichtere modellen en aerodynamische 

ontwerpen. (LR BW , 2018) 

Andere organisaties in de regio Baden-Württemberg zijn o.a.: 

• DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt/ German Aerospace Center) 

www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10002/  

• Bodensee AIRea, Fascination Aerospace: www.bodensee-airea.de/pages/deutsch.php  

Info over enkele leden van Forum Luft- und Raumfahrt Baden-Württemberg e.V.: 

Advanced Space Power Equipment GmbH 

Producent van elektronica voor onder andere lucht- en ruimtevaartproducten. Ze produceren 

converteermachines voor stroomvoorzieningen - www.asp-equipment.de/divisions/aviation/  

OSG GmbH 

OSG is producent van (schroef)boren speciaal voor de luchtvaartsector. Kenmerkend zijn dat deze 

boren extreem hittebestendig zijn en geschikt voor het boren door zeer sterke materialen 

(o.a. titanium). Hun producten kunnen gebruikt worden voor motoren, landingsgestellen, vleugels, 

enz. - https://de.osgeurope.com/en  

Airbus Helicopters Deutschland GmbH / Airbus Defence and Space GmbH / Airbus Group Bank GmbH 

Is onderdeel van de Airbus-groep en omwille van hun grootte zijn ze lid van bijna alle clusters in 

Duitsland. Sommige clusters zullen niet alle delen van het bedrijf vertegenwoordigen. Airbus is een van 

de grootste producenten ter wereld van civiele en militaire toestellen. Zij produceren helikopters, jets, 

commerciële vliegtuigen, (militaire) transportvliegtuigen, gevechtsvliegtuigen, onbemande vliegtuigen 

(UAV), rakketten voor ruimtevaart, enz. www.airbus.com  

http://www.bavairia.net/bavairia-ev/mitglieder/
http://www.bavairia.net/bavairia-ev/mitglieder/
http://www.lrbw.de/en/home/
http://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10002/
http://www.bodensee-airea.de/pages/deutsch.php
http://www.asp-equipment.de/divisions/aviation/
https://de.osgeurope.com/en
http://www.airbus.com/
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• Voor de complete ledenlijst van LR BW kunt u terecht op volgende link: www.lrbw.de/en/lr-bw-

members/list-of-members/  

4. Bremen - AVIASPACE - www.aviaspace-bremen.de/wp/  

In Bremen is een kleine cluster aanwezig AVIASPACE (het voormalige AVIABELT). Aangesloten zijn 

ca. 140 ondernemingen en 20 onderzoeksinstellingen actief in de luchtvaartindustrie die 

12.000 mensen tewerk stellen. Jaarlijks genereert de sector 4 miljard euro. In deze regio bevinden zich 

enkele grote spelers zoals Airbus Group, Ariane Group, Rheinmetall Defense Electronics, OHB 

(producent van satellieten) en hun (toe)leveranciers. (AVIASPACE Bremen, 2018). 

Deze ondernemingen staan voor de alllernieuwste technologieën en samen met tal van 

onderzoeksinstituten wordt er samengewerkt aan producten zoals “Ariane-Oberstufen” en 

het GALILEO-satellietnavigatiesysteem. 

De ledenlijst vindt men op volgende link: www.aviaspace-bremen.de/akteure/ 

5. Hamburg – Hamburg Aviation www.hamburg-aviation.de 

Hamburg Aviation is de topcluster in de regio Hamburg en stelt momenteel ca. 40.000 (deels zeer hoog 

gekwalificeerde) medewerkers tewerk in de luchtvaartindustrie. Dit maakt de stad en regio tot 

de 3de grootste producent in de wereld van civiele luchtvaarttoestellen. De regio is vooral 

gespecialiseerd in: vliegtuigsystemen, cabinesystemen, transportsystemen, technische ondersteuning 

(MRO), luchtvaart gerelateerde IT-producten & communicatie. Er zijn 132 bedrijven uit 

de luchtvaartindustrie in deze regio gevestigd en 19 onderzoeks- en opleidingscentra. De grootste 

bedrijven in de regio zijn: Airbus, Lufthansa Technik, Hamburg Airport en Diehl. De grootste 

onderzoekscentra zijn: ZAL Center for Applied Aeronautical Research en DLR German Aerospace 

Center. (Hamburg Aviation e.V. , 2018)Hamburg Aviation heeft meer dan 150 leden, u kunt de volledig 

ledenlijst via volgende link terugvinden: 

www.hamburg-aviation.de/mitglieder/mitgliederverzeichnis.html  

Andere associaties/organisaties aanwezig in de luchtvaartsector zijn:  

• Hanse-Aerospace: geeft aan haar leden vooral advies, coördinatie en netwerkmogelijkheden. 

Meer informatie vindt u op hun website: www.hanse-aerospace.net/en/association.html  

• HECAS (Hanseatic Enginering & Consulting Association e.V.) is een associatie die bedrijven in 

de luchtvaartindustrie ondersteunt, hoofdzakelijk consultancy om projecten effectiever uit te 

voeren - www.hecas-ev.de/en/home/  

• ZAL (Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung):  

ZAL is één van de belangrijkste onderzoekscentra voor civiele luchtvaart in Hamburg.  

In 2016 opende het centrum voor toegepaste aviation research zijn deuren en het is momenteel 

één van de modernste onderzoekingscentra wereldwijd voor de civiele luchtvaart. 

Op ca. 26.000m² werken 600 medewerkers uit grote ondernemingen, kmo’s, wetenschappelijke 

instellingen, universiteiten en start-ups. 

ZAL fungeert als een neutraal onderzoekplatform waar hightechapparatuur en technische 

expertise onder één dak worden gebundeld. Het resultaat hiervan is korte ontwikkelingstijden 

voor nieuwe verkoopbare innovaties - www.zal.aero/home/  

http://www.lrbw.de/en/lr-bw-members/list-of-members/
http://www.lrbw.de/en/lr-bw-members/list-of-members/
http://www.aviaspace-bremen.de/wp/
http://www.aviaspace-bremen.de/akteure/
http://www.hamburg-aviation.de/
http://www.hamburg-aviation.de/mitglieder/mitgliederverzeichnis.html
http://www.hanse-aerospace.net/en/association.html
http://www.hecas-ev.de/en/home/
http://www.zal.aero/home/
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Info over enkele leden Hamburg Aviation: 

ACEP GmbH (Aeronautical Consultants Engineers Pilots) 

ACEP is hoofdzakelijk een consultancy firma die internationaal actief is.  

Het bedrijf is gespecialiseerd in het ondersteunen van verscheidene projecten, o.a. flight operations 

van luchtvaartmaatschappijen - http://acep-consulting.de 

AeroImpulse 

Is een van de weinige consultancy bedrijven in de sector dat gespecialiseerd is in quality en process 

management in de ruimtevaartsector. Focust hoofdzakelijk op training - www.aeroimpulse.de/en/ 

Airbus Operations GmbH  

Hamburg is het hoofdkwartier van Airbus Duitsland voor civiele vliegtuigen en de grootste Duitse 

locatie van Airbus. Met ca. 12.500 werknemers is het één van de grootste werkgevers in de regio. 

Ontwikkeling en productie van alle Airbus-modellen en de productie van de succesvolle A320 zijn hier 

gevestigd.  

Dankzij de verdubbeling van de productie in de afgelopen tien jaar, gaat er gemiddeld maandelijks tien 

A320’s in Finkenwerder de deur uit. Om aan de sterke vraag naar de A320neo te voldoen, zal er 

binnenkort een vierde productielijn gestart worden - www.airbus.com  

AviaCert GmbH  

Luchtverkeersrecht, compliance en luchtzekerheid, jarenlange ervaring in planning, tijdige uitvoering 

en kostenefficiëntie.  

Ze combineren uitstekende expertise op de uiterst belangrijke interface van luchtvaartnormen en 

praktische vluchtoperaties - http://aviacert.de/en/ 

IABG GmbH  

IABG focust op nieuwe trends in hightech en wetenschappelijke toepassingen. In hun faciliteiten doen 

zij testen en simulaties op vliegtuigen, zowel civiel als militair, vooraleer ze in gebruik worden genomen 

worden - www.iabg.de/en/  

Lufthansa Technik Hamburg 

Hamburg is zowel het centrale als het competentie- en controlecentrum van Lufthansa Technik in 

Duitsland. Met een terrein van meer dan 750.000 m² en ca. 7.500 werknemers worden vliegtuigen van 

Boeing en Airbus volledig gereviseerd en uitgerust met de nieuwste technische innovaties en 

productverbeteringen - www.lufthansa-technik.com/de/hamburg 

Ondernemingen aangesloten bij Hamburg Aviation zijn zowel rechtstreeks in de luchtvaartindustrie 

ofwel indirect actief bv. toeleveranciers, bedrijven die kleinere onderdelen produceren of algemene 

instanties zonder echte specifieke luchtvaartdoeleinden.  

Via de volgende link vindt u een ledenlijst van Hamburg Aviation: www.hamburg-

aviation.de/en/members/members-directory.html  

http://acep-consulting.de/
http://www.aeroimpulse.de/en/
http://www.airbus.com/
http://aviacert.de/en/
http://www.iabg.de/en/
http://www.lufthansa-technik.com/de/hamburg
http://www.hamburg-aviation.de/en/members/members-directory.html
http://www.hamburg-aviation.de/en/members/members-directory.html
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6. Sachsen Thüringen - LRT Sachsen/Thüringen  

De cluster van LRT omvat twee deelstaten, 

Sachsen en Thüringen. Beide deelstaten 

hebben een groot aantal bedrijven die 

actief zijn in de lucht- en ruimtevaart.  

In Thüringen ca. 60 bedrijven die samen 

5.000 mensen tewerkstellen. In Sachsen 

ligt dit aantal veel hoger, hier zijn 

140 bedrijven gevestigd die ca. 

7.000 personen tewerkstellen en in 2017 

een omzet van 1,4 miljard realiseerden.  

Focus wordt hier vooral gelegd op de 

volgende kernactiviteiten: 

componenten, materiaal, light weight, 

conversie & onderhoud, testen, 

sensortechnologie, technisch textiel, 

productieprocessen, elektronica en oppervlakte-modificaties.  

Eén van de belangrijkste competenties in deze regio is het creëren van nieuwe lichtere en meer 

aerodynamische materialen. Zij worden voortdurend getest zodat dezelfde kwaliteit (of een betere) 

gegarandeerd kan worden. Daarnaast speelt sensortechnologie een belangrijke rol. Sensoren worden 

in bv. vliegtuigvleugels geïnstalleerd en met deze kan bijkomende informatie gegeven worden of kan 

een controletoren op een luchthaven ze gebruiken om het vliegtuig mee te begeleiden tot de landing.  

Een ander vakgebied (o.a. in Dresden), is het ombouwen van oudere commerciële vliegtuigen naar 

vrachtvliegtuigen. De voorbije 20 jaar zijn hier al meer dan 200 vliegtuigmodellen, Airbus A300/A310 

omgebouwd tot vrachtvliegtuigen. Deze trend zal verder blijven bestaan omwille van de veroudering 

van vliegtuigen. (LRT Sachsen/Thüringen , 2017) 

Info over enkele leden LRT Sachsen/Thüringen: www.lrt-sachsen-thueringen.de/ 

4Source electronics AG 

Zijn gespecialiseerd in ontwikkeling en kwalificatie van lucht- en ruimtevaarttechniek, o.a. productie 

en bouwkunde en elektrische componenten. Bieden een all round service aan hun klanten, 

een oplossing voor alle problemen, o.a. warehouse management, cost saving en special procurement 

- www.4source.de/en/  

Apparatebau Gauting GmbH 

Het bedrijf biedt de luchtvaartindustrie systeemoplossingen aan voor watervoorziening en -zuivering, 

alsmede voor branddetectie en airconditioning. Het bedrijf investeert voortdurend in onderzoek van 

nieuwe materialen en werkstoffen, verbruik- en gewichtoptimaliserende aandrijvingssystemen, 

vernieuwende brandpreventiesystemen, etc. - www.aoa-gauting.de  

Figuur 5: Luchtvaart industrie Sachsen/Thüringen (LRT., 2017) 

http://www.lrt-sachsen-thueringen.de/
http://www.4source.de/en/
http://www.aoa-gauting.de/
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HTS Hoch Technologie Systeme GmbH 

HTS is een onderzoekscentrum dat samenwerkt met verschillende ondernemingen en universiteiten. 

Het werkt aan innovatieve ideeën, producten, componenten en programma’s in de Europese lucht- en 

ruimtevaartsector - www.htsdd.de  

PMG Precision Mechanics Group GmbH 

PMG is sinds lange tijd actief in de luchtvaartindustrie. Zij bieden ontwikkeling en herstellingen aan 

van complexere lichtgewichtonderdelen - www.aero-parts.de/  

De volledige leden lijst van LRT Sachsen/Thüringen op de volgende link: www.lrt-sachsen-

thueringen.de/mitglieder/  

7. Niedersachsen – Niedersachsen Aviation - www.niedersachsen-aviation.com/ 

Deze cluster behoort eveneens tot de top van Duitsland. Er zijn 250 bedrijven en 52 onderzoekscentra 

actief in de luchtvaartindustrie en samen stellen ze 30.000 mensen tewerk.  

De focus van de industrie hier, ligt op de structuur van de lucht- en ruimtevaart en net zoals in 

Sachsen/Thüringen wordt er hier gezocht naar light weight oplossingen. Dit is vooral het geval voor 

de vleugels en staart van het vliegtuig. De productietechnieken spelen hier een belangrijke rol, 

o.a. automatiseringstechnologie en additieve productie, die in Niedersachsen enorm toeneemt. 

Andere belangrijke sectoren zijn de algemene luchtvaart en speciale vliegtuigen (Niedersachsen 

Aviation, 2018). 

Niedersachsen is ook bekend als deelstaat met de meeste competenties in de algemene luchtvaart en 

wordt vooral door kleine en middelgrote ondernemingen gedomineerd, met een hoge concentratie 

rond Braunschweig en Hildesheim. Bekende voorbeelden zijn de “Flying Car” (Carplane, FreshBreeze) 

of “Flywhale”, het eerste ultralichte watervliegtuig wereldwijd en de onderneming Autogyro uit 

Hildesheim dat wereldwijd marktleider is in het segment Tragschrauberbau. De nieuwste ontwikkeling 

is de wereldprimeur Gyroplane (gyrocopter met extra vleugels). 

Info over enkele leden Niedersachsen Aviation - www.niedersachsen-aviation.com/ 

Premium AEROTEC  

Standort Varel 

Riesweg 151-155 

26316 Varel 

Tel: +49 (0) 4451 121 0 

Fax: +49 (0) 4451 121 444 

www.premium-aerotec.com/unternehmen/standorte/varel/ 

Produceert zeer complexe onderdelen, evenals gedraaide en gefreesde onderdelen gemaakt uit 

aluminium, staal en titanium voor alle modellen bij Airbus, de militaire transporter A400M en 

Eurofighter. Een zogenaamde “Speedline” zorgt voor korte doorlooptijden bij dringende aanvragen op 

korte termijn en reserveonderdelen die een hoge precisie vereisen. 

http://www.htsdd.de/
http://www.aero-parts.de/
http://www.lrt-sachsen-thueringen.de/mitglieder/
http://www.lrt-sachsen-thueringen.de/mitglieder/
http://www.niedersachsen-aviation.com/
http://www.carplane.com/
http://www.fresh-breeze.de/home.html
http://www.niedersachsen-aviation.com/
http://www.premium-aerotec.com/unternehmen/standorte/varel/
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CFK Valley e.V. 

Ottenbecker Damm 12 

21684 Stade  

Tel: +49 4141 40740-0 

Fax: +49 4141 40740-29  

E-mail: info@cfk-valley.com  

https://cfk-valley.com/de/kontakt/ 

Netwerk met meer dan 100 ondernemingen op het gebied van koolstofvezelcomposieten die zich 

o.a. bezighouden met onderzoek, opleiding, ontwikkeling, productie, veiligheid en recycling. 

Broetje-Automation GmbH 

Am Autobahnkreuz 14 

26180 Rastede 

Tel: +49 (0) 44 02 / 96 6 – 0 

Fax: +49 (0) 44 02 / 96 6 – 290 

E-mail: info@broetje-automation.de 

www.broetje-automation.de 

Wereldwijd toonaangevende expert in productieprocessen in de luchtvaartindustrie. 

Hebben locaties wereldwijd en plannen/implementeren apparaten en systemen voor het assembleren 

van vliegtuigen. 

  

mailto:info@cfk-valley.com
https://cfk-valley.com/de/kontakt/
mailto:info@broetje-automation.de
http://www.broetje-automation.de/
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4. Markttrends 

Een algemene trend die zich voortdoet in de Duitse luchtvaartsector is de constante ontwikkeling van 

nieuwe opportuniteiten. Dankzij globalisatie is de wereld kleiner geworden. Dit zorgt voor 

een voortdurend groeiende vraag naar (milieuvriendelijke) vliegtuigen. Door deze groei in vraag, heeft 

er zich een enorme transformatie voorgedaan op het gebied van logistiek. Net zoals in vele andere 

sectoren, word er continue gewerkt aan nieuwe technologieën, om productie efficiënter en goedkoper 

te maken. Een van de meest innovatieve en beloftevolle technologie is ‘Industrie 4.0’. Deze Duitse 

ontwikkeling zal een grote invloed hebben op de productie en operaties van de luchtvaarindustrie.  

Industrie 4.0 

Wat exact is industrie 4.0? Het is één van de 10 ‘toekomstige projecten’ die door de Duitse overheid 

erkend worden als onderdeel van hun hightechstrategie. Deze strategie zou ervoor moeten zorgen om 

Duitsland weer een industriële marktleider te maken. De naam ‘industrie 4.0’ wordt zo genoemd 

omdat deze een 4de industriële revolutie teweeg zou brengen. Het staat volledig in het teken van smart 

production, een trend die in alle sectoren opduikt. Dit betekent simpelweg het ontwikkelen van 

intelligente en meer efficiënte machines die op ICT-basis werken. Zo kunnen systemen en machines 

interactief met elkaar in verbinding staan en de industriële productie beheren. Dit zorgt voor hogere 

kwaliteit, kostreductie en een algemene stijging van efficiëntie. Volgens onderzoek zou het 

de productiviteit met 50% kunnen doen stijgen (GTAI, 2018). 

 

Figuur 6: Industrie 4.0 (DFKI, 2011) 



Lucht- en ruimtevaartindustrie in Duitsland I Berlijn - 2019 22 

Het gehele systeem van industrie 4.0 zou tegen 2020 wijdverspreid moeten zijn in Duitsland en hen zo 

tot marktleider maken. De smart industry zorgt voor enorme investeringen in de luchtvaartsector. 

Het bouwen van smart factories zullen de hoofdinvestering zijn, dit zijn fabrieken die zullen 

functioneren op cloud-based secure networks. De werking van smart factories wordt in fig. 7 

weergegeven (GTAI, 2018). 

 

Figuur 7: Werking van industrie 4.0 (GTAI, 2018) 

Groeiende vraag 

Tegen 2025 gaat men ervan uit dat ca. 60% van de Europese luchthavens boven hun capaciteitslimieten 

zullen moeten operationeel zijn. Oplossingen voor efficiënter gebruik van de luchtruimtes en 

herstructureringen van luchtverkeersbeheersystemen met behulp van moderne navigatieprocedures 

zullen op het voorplan komen. 

De toenemende vraag naar vliegtuigen enerzijds en veiligheid, flexibiliteit en privacy anderzijds zal in 

de toekomst leiden tot een grotere individualisering van het luchtverkeer. Om aan de vraag te voldoen, 

zullen tussen 20 en 35.000 commerciële vliegtuigen geproduceerd worden, met een duidelijke 

voorkeur naar single aisle vliegtuigen. Volgens luchtvaartexperts wordt er een jaarlijkse groei van 5% 

verwacht in het commerciële luchtverkeer. Daarnaast zullen o.a. On-Demand Air Taxi Services 

(flexibelere planning) en vliegtuigtypes als Very Light Jets die zakenreizen betaalbaarder maken, steeds 

populairder worden. Verder valt te verwachten dat in de zakenwereld de vraag naar vliegtuigen met 

verticale start- en landingsmogelijkheden (o.a. helicopters) nog zal toenemen. 

Om operationeel te blijven zal er bij vele oudere vliegtuigen moeten overgegaan worden tot 

het vervangen van grote onderdelen. Dit zorgt voor extra werk bij de toeleveranciers. Naast het 
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vervangen van vliegtuigonderdelen zal de sector ook investeren in nieuwe vliegtuigen om verouderde, 

minder efficiënte toestellen te vervangen. Een bijkomend effect waarmee rekening zal worden 

gehouden is het brandstofverbruik op de operationele kosten.  

Ecologische luchtvaart 

De laatste jaren is er vanuit verscheidene hoeken meer vraag naar een meer ecologische 

luchtvaartsector en wordt er ingespeeld op trends en ontwikkelingen, o.a. de ontwikkeling van nieuwe 

materialen en composieten. Door nieuwe technologieën ontstaat de mogelijkheid om zowel design, 

interieur als vorm van het vliegtuig te veranderen. Een combinatie hiervan kan een enorme impact 

hebben op het verlagen van het brandstofverbruik. Het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe 

milieuvriendelijke brandstoffen en zuinigere motoren is dan weer een ander aspect waar rekening mee 

gehouden moet worden. (Team, Transportation Technologies, 2017) 

Al deze zaken zullen de toekomst van de luchtvaart enorm veranderen. Zo zal vliegen meer ecologisch, 

efficiënt en goedkoper worden en zo ook meer toegankelijk voor consumenten. Deze voortdurende 

vraag naar ecologisch vliegen, creëert enorm veel investeringsmogelijkheden in Duitsland. 

Omzet van Duitse luchtvaartindustrie van 2005 tot 2016 (in miljarden euro’s) 

 

Figuur 8: Omzet Duitse Luchtvaartindustrie (BDLI, 2016) 

Op de statistieken van het BDLI kunnen we zien dat de voorbije 10 jaar de omzet van de Duitse 

luchtvaartindustrie bijna verdubbeld is. Deze trend houdt volgens experts de volgende jaren aan en is 

de danken aan de voortdurende groei van de passagierscijfers.  
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Globale markt 

De voorbije twee decennia heeft er in de luchtvaartindustrie een enorme verschuiving plaatsgevonden 

van regionale productie/research naar een globale markt. Deze trend blijft zich nog voortzetten. 

Zo zien we ook dat meer regionale bedrijven hun krachten bundelen en beroepsverenigingen of 

clusters oprichten zoals het FLAG (Flemish Aerospace Group) in Vlaanderen of het BDLI 

(Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e. V.) in Duitsland.  

Deze internationalisering helpt om onder andere het valutarisico te verminderen, makkelijker toegang 

tot markten te bekomen en voor aanbieders een competitief voordeel te verkrijgen. Zo hebben 

aanbieders wereldwijd de mogelijkheid hun klantenbestand te vergroten en hun afhankelijkheid naar 

klanten te verminderen. Daarnaast hebben ze de kans om hun knowhow te verbeteren en contacten 

te leggen met industriële spelers en netwerken op andere markten.  

3D Printing  

Een van de meest innovatieve markettrends is 3D-printing. Sinds enkele jaren is het gebruik van  

3D-printing meer en meer gestegen, ook in de luchtvaartsector. Airbus heeft in 2014 het vliegtuig 

A350 XBW voorgesteld dat meer dan 1000 3D-onderdelen heeft. Dit aantal blijft in vergelijking met 

het totale aantal onderdelen een laag maar deze trend zal zich in stijgende lijn blijven voortzetten daar 

steeds meer 3D-onderdelen zullen worden ingezet in de lucht- en ruimtevaartsector. 

Deze 3D- onderdelen worden o.a. door het bedrijf Stratasys geproduceerd. (Tyrrell, 2017).  

3D-printing brengt veel voordelen met zich mee. De onderdelen zijn vaak minder complex, makkelijk 

aan te passen en zijn even sterk of sterker als de normale onderdelen. Het belangrijkste argument voor 

de bedrijven is echter de kostenbesparing. Zo zijn de onderdelen van dezelfde kwaliteit goedkoper en 

lichter en kunnen zo brandstof- en productiekosten reduceren (Stratasys, 2017).  
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5. Toekomst van de Duitse luchtvaartindustrie 

Duitsland heeft momenteel de leidende rol in de lucht- en ruimtevaartindustrie in Europa. 

Maar de concurrentie van kleinere gespecialiseerde bedrijven uit het buitenland blijft toenemen. 

Om deze positie te behouden en verder uit te bouwen heeft de sector concrete plannen. Zo willen zij 

aan de hand van extra investeringen hun positie versterken en vergroten.  

Ruimtevaart 

Ruimtevaartprojecten en missies worden al decennia vooral in gebruik genomen door openbare 

instellingen en grote ruimtevaartagentschappen. Zo bedroeg de begroting van het Europese 

agentschap ESA 2017 ongeveer 5,75 miljard euro. Maar nieuwe commerciële bedrijfsmodellen zijn 

de laatste jaren enorm toegenomen in de ruimtevaart. 

Nieuwe bedrijven die worden opgericht, zijn vaak gefinancierd met risicokapitaal. Start-ups en 

gevestigde bedrijven in de ruimtevaartsector ontwikkelen ideeën en toepassingen voor commercieel 

gebruik. Deze ondernemingen mikken vooral op de interface tussen ruimtevaart en digitale 

informatietechnologie. De combinatie van deze factoren vormt de basis voor wat experts New Space 

noemen.  

In Duitsland speelt de ruimtevaartindustrie een sleutelrol. In deze sector, met een tewerkstelling van 

naar schatting 9000 personen, steeg de omzet in 2017 met ca. 3% naar 3 miljard euro. Duitsland is na 

Frankrijk de tweede grootste Europese ruimtevaartnatie.  

Hoofdzakelijk in de ruimtevaartindustrie worden grootse plannen gemaakt om de toekomst te 

verzekeren. Dit doen ze in combinatie met hun nationaal ruimtevaartprogramma en de selectieve 

betrokkenheid bij programma’s van het ESA (European Space Agency). Duitsland richt zich op 

de ontwikkeling van essentiële technologieën die zowel op commercieel niveau veel belovend zijn en 

relevant zijn voor hun strategie. Ook op wettelijk vlak proberen ze de richtlijnen te versoepelen om zo 

de private sector die aanwezig is in lucht- en ruimtevaartsector een boost te geven, door hen meer 

beenruimte te geven met onder andere financiële hulp. Een belangrijke rol hierbij spelen DLR, BDLI en 

BavAIRia, vooral in Zuid-Duitsland (Bayern & Baden-Württemberg) en de regio rond Bremen in 

het noordelijk gedeelte van het land. 

Doelstellingen 

Duitsland wil zijn reeds uitstekende capaciteiten op het gebied van aardobservatie (meer bepaald in 

het radardomein) verder uitbreiden en ook controle op het gehele systeem verkrijgen. Het zal ook 

de toekomstige technologieën op het gebied van aardobservatie ondersteunen, zoals hyperspectrale 

remote sensing.  

In satellietcommunicatie zal het zijn systeemcapaciteit uitbouwen met betrekking tot de bouw van 

geostationaire communicatiesatellieten en strategische satelliettechnologieën zoals 

lasercommunicatie verder ontwikkelen. Door deze actie zal Duitsland een sterkere positie tegenover 

zijn concurrente verkrijgen in deze commerciële en strategisch belangrijke ruimtevaartsector. 
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Tegelijkertijd levert dit een belangrijke bijdrage aan het verzekeren van de efficiëntie van de Europese 

communicatie.  

Op vlak van satellietnavigatie zal Duitsland zijn leidende rol in het Europese Galileo-navigatiesysteem 

behouden. Dit wordt medemogelijk gemaakt door inmenging van de federale overheid, die 

financieringsmiddelen vrijmaakt om de sector zo de noodzakelijke stimulans te geven.  

Overheidsbijdrage 

Er bestaan in Duitsland ruimtevaartprogramma’s, zo ondersteunt het BMWi jaarlijks ontwikkelingen 

en toepassingen in de Duitse ruimtevaarttechnologie, om de internationale concurrentiekracht te 

trotseren met meer dan 1 miljard euro.  

Duitsland heeft, met zijn regels inzake gegevensbeveiliging van satellieten, reeds het voortouw 

genomen in Europa. Belangrijke participaties in Europese satellietenprogramma’s zijn EUMETSAT, 

Copernicus en Galileo (samen met ESA). Airbus en OHB System AG zijn verantwoordelijk voor 

de productie van deze satellieten. Daarnaast deelname aan verschillende projecten, o.a. International 

Space Station (ISS), ExoMars (Aurora-verkenningsproject van de ESA). 

De ruimtevaart is sterk afhankelijk van de beschikbaar gestelde publieke budgetten, in tegenstelling 

tot de luchtvaartbranche die sterk geprivatiseerd is. Belangrijk is dat de opkomst van commerciële 

ruimtevaartstart-ups worden ondersteund door privé-initiatieven en partnerschappen. 

Een belangrijke rol hierbij speelt het BMWi waar een uitwisseling van technologische kennis tussen de 

verschillende sectoren ondersteund wordt. 
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6. Beurzen 

Aircraft Interiors Expo Hamburg (Jaarlijks) 

Aircraft Interior Expo is wereldwijd de grootste vakbeurs voor het interieur van vliegtuigen en legt 

vooral de focus op volgende punten: gewichtreducerende materialen, modernisering, in-flight 

entertainment, connectiviteit, automatisering, concepten en apparatuur voor interieurontwerp in 

First, Business en Economy Class voor low-cost luchtvaartmaatschappijen, maar ook voor producten 

specifiek voor de VIP-sector. Tijdens Aircraft Interiors worden jaarlijks ook de finalisten en winnaars 

van de Crystal Cabin Awards in zeven categorieën bekend gemaakt. 

Contactgegevens organisator:  

Reed Exhibitions Ltd. UK 

Gateway House 28 The Quadrant 

TW91DN Richmond, Groot-Brittannië 

Tel: +44 (0)20 82712134 

Fax: +44 (0)20 89107823 

E-mail: rxinfo@reedexpo.co.uk 

www.reedexpo.com  

Voor meer contact gegevens kan u terecht op de site: www.aircraftinteriorsexpo.com  

AERO Friedrichshafen (Jaarlijks) 

AERO is een toonaangevende Europese vakbeurs voor de algemene luchtvaartsector. Als trendsetter 

en inspiratiebron voor de industrie biedt deze vakbeurs, naast het volledige spectrum van de algemene 

luchtvaart, een beslissende meerwaarde in de vorm van toekomstgerichte evenementen. 

Contactgegevens organisator:  

Messe Friedrichshafen GmbH 

Neue Messe 1 

88046 Friedrichshafen, Duitsland 

Tel: +49 (0)7541 7080 

Fax: +49 (0)7541 708110 

E-Mail: info@messe-fn.de  

www.messe-fn.de  

Voor meer contact gegevens kan u terecht op de site: www.aero-expo.com  

ILA Berlin Air Show Berlin-Schönefeld (Tweejaarlijks)  

De ILA Berlin Air Show is de oudste vakbeurs (1912) in de sector en wordt wereldwijd beschouwd als 

één van de belangrijkste internationale lucht- en ruimtevaartbeurzen. Talrijke exposanten uit 

mailto:rxinfo@reedexpo.co.uk
http://www.reedexpo.com/
http://www.aircraftinteriorsexpo.com/
mailto:info@messe-fn.de
http://www.messe-fn.de/
http://www.aero-expo.com/
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de commerciële lucht- en ruimtevaart, defensie en veiligheid, uitrusting, vliegtuigmotoren en -

materialen presenteren hier hun technologische innovaties. De beurs is zowel een ontmoetingsplaats 

voor de industrie als een publiekstrekker. Sinds 15 jaren is het 'International Suppliers Center ISC' een 

vast bestanddeel van ILA geworden en een centraal marketingplatform voor de internationale 

toeleveringsindustrie met de mogelijkheid zichzelf te presenteren. Het ILA CareerCenter is het ideale 

platform voor human resources en werving.  

Contactgegevens organisator:  

Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V. 

Atrium Friedrichstr. 60 

10117 Berlin, Duitsland 

Tel: +49 (0)30 2061400 

Fax: +49 (0)30 20614090 

E-Mail: info@bdli.de  

www.bdli.de  

Voor meer gegevens kan u terecht op de site: www.ila-berlin.de  

Airtec München (Jaarlijks) 

Airtec behoort ook tot de grootste vakbeurzen in de luchtvaartindustrie. Deze beurs biedt 

een uitgebreid ondersteunend programma met verschillende speciale shows en gespecialiseerde 

conferenties. Thema’s zijn vooral innovatieve en toekomstgerichte technologieën.  

Contactgegevens organisator:  

IGF Innovative Global Fairs 

Stresemannallee 31 

60596 Frankfurt am Main, Deutschland 

Tel: 49 (0) 174 614 81 3 

E-Mail: airtec@airtec.aero  

http://airtec.aero/contact/  

Meer contactgegevens op de website: www.airtec.aero  

Aviation Forum Hamburg (Jaarlijks) 

Hamburg Aviation Forum (3x jaarlijks) behoort tot de meest geslaagde events van de luchtvaartcluster 

Hamburg Aviation. Tijdens deze conferentie presenteren topbeslissers de belangrijkste technische 

ontwikkelingen in de luchtvaartbranche met een brede waaier aan thema’s, o.a. innovatieve 

materialen, aircraft interior design, supply chain management, toeleveringsindustrie, financiële 

aspecten. 

mailto:info@bdli.de
http://www.bdli.de/
http://www.ila-berlin.de/
mailto:airtec@airtec.aero
http://airtec.aero/contact/
http://www.airtec.aero/
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Het evenement combineert een professioneel georiënteerde tentoonstelling, inhoudelijke lezingen 

over praktische successen voor bedrijfssuccessen met workshops, discussiepanels en informatieve 

fabrieksrondleidingen door geselecteerde productiefaciliteiten van de luchtvaartindustrie. 

Contactgegevens organisator:  

IPM GmbH 

Donarweg 6 

30657 Hannover, Duitsland 

Tel: +49 (0)511 47314790 

Fax: +49 (0)511 47314791 

E-mail: mail@ipm-scm.com  

www.ipm-scm.com  

Voor meer contact gegevens kan u terecht op de site: www.aviationforumhamburg.com  

Inter Airport Europe München (Tweejaarlijks) 

Inter Airport Europe is wereldwijd de toonaangevende vakbeurs voor apparatuur, technologie, 

veiligheid, design en service op (internationale) luchthavens en vindt om de twee jaar plaats in 

München. Exposanten van over de hele wereld tonen innovaties en technische ontwikkelingen voor 

alle delen van de luchthaven, van de terminal en de aangrenzende gebieden tot de start- en 

landingsbaan, het platform en de hangar. Kopers, dealers, consultants, ontwikkelaars en architecten 

ontmoeten elkaar hier.  

Thema’s: uitgebreid assortiment apparatuur voor de terminal, voor ontwerp en planning, voor nieuwe 

ontwikkelingen op het gebied van grondapparatuur en IT-systemen voor de luchthaven. Focus op 

optimalisatie van processen, milieuvriendelijke apparatuur en het verbeteren van de automatisering 

van de afhandeling van vliegtuigen, passagiers en bagage.  

Contactgegevens organisator:  

Mack Brooks Exhibitions Ltd. 

Romeland House, Romeland Hill 

AL3 4ET St Albans, Großbritannien 

Tel: +44 (0)1727 814400 

Fax: +44 (0)1727 814401 

E-mail: info@mackbrooks.com  

www.mackbrooks.com  

Voor meer gegevens kan u terecht op de site: www.interairport.com/europe  

Aerospace Tech Week (Jaarlijks) 

Aerospace Tech Week is een gespecialiseerde beurs in München die de focus legt op specifieke nieuwe 

technologieën en oplossingen in de sector. Er zijn jaarlijks iets meer dan 1000 bezoekers, afkomstig uit 

mailto:mail@ipm-scm.com
http://www.ipm-scm.com/
http://www.aviationforumhamburg.com/
mailto:info@mackbrooks.com
http://www.mackbrooks.com/
http://www.interairport.com/europe
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40 landen. Op de expo zijn verscheidene experten aanwezig die spreken over de wetgevingen, 

navigatiesystemen, elektronica, etc. De beurs omvat 3 deelbeurzen: Avionics Expo, Aero Testing Expo 

en Connected Aircraft Europe 

Contactgegevens organisator:  

Tel: +44 (0)20 3892 3051 

E-mail: abroadbent@aerospace-media.com  

www.aerospacetechweek.com/event/avionics-expo/  

Voor meer contactgegevens kan u terecht op de site: www.aerospacetechweek.com/contact/  

  

mailto:abroadbent@aerospace-media.com
http://www.aerospacetechweek.com/event/avionics-expo/
http://www.aerospacetechweek.com/contact/
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7. Lichte vliegtuigen in Duitsland 

Een ULM is een ultralichte motorluchtvaartuig, beter gekend als sportvliegtuigen of “ultralight”- of 

“microlight” vliegtuigen, geschikt voor 1 à 2 personen. De motor heeft vaak maximum 100pk en 

een beperkte vliegradius. Deze vliegtuigen zijn vaak onderhevig aan strenge regulaties die verschillen 

van land tot land.  

Volgens de Belgische wet wordt de categorie ULM als volgt gedefinieerd (BELGISCH STAATSBLAD, 

2008): 

• Eén of twee zitplaatsen  

• Overtreksnelheid (landingsconfiguratie) van maximum 65 km/h of 35,1 knopen 

• Max. gewicht bij opstijgen van 300 kg voor een eenzitter en 450kg voor een tweezitter (gewicht 

mag hoger liggen wanneer het een amfibievliegtuig is of uitgerust is met 

noodvalschermsysteem) 

In Duitsland is de definitie iets uitgebreider maar in meeste opzichten vergelijkbaar met de Belgische 

wetgeving. Ultralichte vliegtuigen zijn allemaal gemotoriseerd, hoofdzakelijk gedefinieerd door hun 

lage startmassa en onderworpen aan vereenvoudigde registratie-eisen.  

Essentiële bepalingen zijn (Wittkopp & Gutzmann, 2010):  

www.daec.de/fileadmin/user_upload/files/2012/luftsportgeraete_buero/formulare/sonstiges/P2-

Bericht-200910.pdf 

• De startmassa mag niet meer bedragen dan 472,5 kg op twee stoelen, 

• De minimale snelheid VS0 mag de 65 km/ h niet overschrijden (overtreksnelheid) 

• De geluidsemissie mag de 60 dB (A) niet overschrijden, 

• De installatie van een geïntegreerd totaal-reddingssysteem is verplicht. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ultraleichtflugzeug#Rechtliche_Definition 

Verschillende typen volgens de Duitse wetgeving zijn:  

• Aerodynamisch bestuurde machines die qua uiterlijk lijken op eenmotorige vliegtuigen 

• Trikes met drie wielen en een beweegbare 'draken'-vleugel 

• Voetstartende gemotoriseerde deltavliegers en paragliders 

• Gyrocopter (ultralichte helicopter) 

ULM-vliegtuigen zijn hoofdzakelijk geschikt voor recreatief vliegen en worden alsmaar populairder, 

milieuvriendelijker en betaalbaar daar steeds meer ULM-vliegtuigen uitgerust worden met elektrische 

motoren. Siemens is één van de bedrijven dat momenteel deze technologie ontwikkeld heeft.  

Naast ultralichte vliegtuigen bestaan er ook ultralichte helikopters, namelijk de gyrocopter (letterlijk 

vertaald: draaivleugel). Deze werd in 1923 uitgevonden door de Spaanse vliegtuigbouwer Juan de la 

Cierva, die het de “autogiro” noemde. De gyrocopters zijn zeer gunstig om te vliegen en zijn intussen 

reeds in bouwpakketten beschikbaar vanaf 10.000,00 USD.  

Gyrocopter worden o.m. gebruikt voor opsporings- en criminele doeleinden (politie), postbezorging in 

uitgestrekte gebieden, luchtfotografie, sportverslaggeving, beheer van vee, enz.  

http://www.daec.de/fileadmin/user_upload/files/2012/luftsportgeraete_buero/formulare/sonstiges/P2-Bericht-200910.pdf
http://www.daec.de/fileadmin/user_upload/files/2012/luftsportgeraete_buero/formulare/sonstiges/P2-Bericht-200910.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Ultraleichtflugzeug#Rechtliche_Definition
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Fabrikanten van ULM-vliegtuigen, business jets en gyrocopters in Duitsland 

Fabrikanten wereldwijd vindt u hier: www.ulpilots.com/ul-lsa-hersteller/ul-lsa-hersteller-3  

ULM-Vliegtuigen 

COMCO IKARUS GmbH 

Flugplatz Mengen-Hohentengen 

Am Flugplatz 11 

D - 88367 Hohentengen 

Tel: +49 7572 / 60080 

Fax: +49 7572 / 3309 

E-mail post@comco-ikarus.de  

www.comco-ikarus.de/Pages/index.php  

CEO: Horst Lieb - Dipl.-Ing. (FH) 

BREEZER AIRCRAFT GMBH & CO. KG 

Sönke-Nissen-Koog 58 

25821 Reußenköge 

Tel: +49 4674 9629-19 

E-mail: info@breezeraircraft.de  

www.breezeraircraft.de/ 

CEO: Dirk Ketelsen 

FLIGHT DESIGN general aviation GmbH 

Am Flugplatz 3 

99820 Hörselberg Hainich 

Airfield Eisenach-Kindel (EDGE) 

Tel: +49 36920 75301-0 

E-mail: info@flightdesign.com  

www.flightdesign.com 

PC-Aero GmbH 

Buchenweg 3  

87484 Nesselwang 

Tel: +49 8361/ 9 22 65 84 

E-mail: calin.gologan@pc-aero.de  

www.aircraft-certification.de  

CEO: Calin Gologan 

REMOS AG 

http://www.ulpilots.com/ul-lsa-hersteller/ul-lsa-hersteller-3
mailto:post@comco-ikarus.de
http://www.comco-ikarus.de/Pages/index.php
mailto:info@breezeraircraft.de
http://www.breezeraircraft.de/
callto:00493692075301-0
mailto:info@flightdesign.com
http://www.flightdesign.com/
mailto:calin.gologan@pc-aero.de
http://www.aircraft-certification.de/
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Franzfelde 31 

17309 Pasewalk 

Tel: +49 3973 2255190 

Fax: +49 2241 2345253 

E-mail: info@remos.com  

https://remos.com  

Vertegenwoordigd door: Paul Masschelein  

ROLAND AIRCRAFT 

Am Flugplatz 12 

D - 56743 Mendig 

Tel: +49 2652 934 685 

E-mail: info@roland-aircraft.de  

www.roland-aircraft.de  

Eigenaar: Roland Hauke  

Ultra-Leicht Flugtechnik 

Luisenstraße 5 

38118 Braunschweig 

Tel/Fax: +49 05 31 - 89 35 35 

www.beier-bs.de/ultraleicht-flugtechnik/ul-flugtechnik/htm/seite_b.htm  

CEO: Stephan Becker 

Zweefvliegtuigen 

Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau 

Alexander-Schleicher-Straße 1 

D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe) 

Tel: +49 6658 / 89 – 0 

Fax: +49 6658 / 89 – 40 

E-mail: info@alexander-schleicher.de  

www.alexander-schleicher.de  

Geschäftsführer: Peter Kremer, Ulrich Kremer 

Akademische Fliegergruppe Berlin e.V. 

Straße des 17. Juni 135 

10623 Berlin 

Tel: +49-30-314 24995 

E-mail: info@akaflieg-berlin.de  

mailto:info@remos.com
https://remos.com/
mailto:info@roland-aircraft.de
http://www.roland-aircraft.de/
http://www.beier-bs.de/ultraleicht-flugtechnik/ul-flugtechnik/htm/seite_b.htm
mailto:info@alexander-schleicher.de
http://www.alexander-schleicher.de/
mailto:info@akaflieg-berlin.de
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www.akaflieg-berlin.de  

CEO: Sebastian Schwabl  

DG Flugzeugbau GmbH 

Otto Lilienthal Weg 2 / Am Flugplatz 

76646 Bruchsal 

Tel: +49 7251 3020-0 

Fax: +49 7251 3020-200 

E-mail: info@dg-flugzeugbau.de  

www.dg-group.eu  

CEO: Karl-Friedrich Weber 

STEMME AG  

Flugplatzstraße F2, Nr. 6-7  

15344 Strausberg  

Tel: +49 3341.3612-0  

Fax: +49 3341.3612-30 

E-mail: info@stemme.de  

www.stemme.de  

CEO: Paul Masschelein 

Schempp-Hirth Flugzeug-Vertriebs GmbH 

Krebenstraße 25 

73230 Kirchheim unter Teck 

Tel: +49 7021 7298-0  

Fax +49 7021 7298-199  

E-mail: info@schempp-hirth.com  

www.schempp-hirth.com  

Geschäftsführer: Ralf Holighaus, Tilo Holighaus 

Gyrocopters 

AutoGyro GmbH 

Dornierstraße 14 

31137 Hildesheim 

Tel: +49 51 21 / 8 80 56-00 

Fax: +49 51 21 / 8 80 56-19 

E-mail: info@auto-gyro.com  

www.auto-gyro.com  

http://www.akaflieg-berlin.de/
mailto:info@dg-flugzeugbau.de
http://www.dg-group.eu/
mailto:info@stemme.de
http://www.stemme.de/
mailto:info@schempp-hirth.com
http://www.schempp-hirth.com/
mailto:info@auto-gyro.com
http://www.auto-gyro.com/
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Geschäftsführer: Otmar Birkner 

Rotorvox GGC GmbH 

Am Flugplatz 3 

D-99820 Hörselberg-Hainich 

Tel: +49 36920 7530-50 

E-mail: info@rotorvox.com  

http://rotorvox.com  

Vertegenwoordigt door: Jens-Uwe Eras, Lars Jörges 

  

mailto:info@rotorvox.com
http://rotorvox.com/
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Disclaimer 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat 

stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste 

zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. 

Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke 

situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd 

advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor 

gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan 

evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in 

deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen 

houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige 

verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen. 

Datum van publicatie: Maart 2019 
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