
 
 

PERSBERICHT 
Royal Antwerp Aviation Club verwelkomt op zaterdag 15 september 2018 

 voor het eerst een elektrisch vliegtuig op Luchthaven Antwerpen 
 

20180914 – Op zaterdag 15 september 2018 om 18h00 zal voor het eerst op Luchthaven 
Antwerpen een innovatief elektrisch vliegtuig landen, namelijk de Pipistrel Alpha Electro. Het 
elektrische en duurzame vliegtuig zal door de Royal Antwerp Aviation Club (RAAC) verwelkomd 
worden.  

De RAAC zal dit unieke toestel samen met een historische Stampe & Vertongen SV4 dubbeldekker 
opstellen op de General Aviation parking van de Internationale Luchthaven Antwerpen. Dit ultralicht 
vliegtuig zal tevens de nacht doorbrengen in de loods van de Royal Antwerp Aviation Club.  

De Pipistrel Alpha Electro is een typisch trainingstoestel, geluidsarm en duurzaam (0 CO2- emissies). 
Met de komst van dit unieke toestel komen geschiedenis en toekomst van de luchtvaart samen op de 
luchthaven van Antwerpen. Het tweezits elektrisch vliegtuig is voornamelijk bedoeld als duurzaam 
trainingsvliegtuig en volledig afgestemd op de behoeftes van vliegscholen. De Alpha Electro is 
geoptimaliseerd voor kleine routine-operaties, waarvan 13% van de energie gerecupereerd wordt bij 
elke benadering.  

Over Royal Antwerp Aviation Club 

De Royal Antwerp Aviation Club is een Belgische vliegclub die sinds haar ontstaan gevestigd is op de Internationale 
Luchthaven Antwerpen. Ze werd op 3 november 1927 opgericht onder de naam Antwerp Aviation Club (AAC). Stichtend 
voorzitter was luchtvaartpionier Jan Olieslagers. De RAAC is de oudste vliegclub/vliegschool van België.  

Over Antwerp Flanders International Airport 

De internationale luchthaven van Antwerpen maakt deel uit van de Franse groep Egis en bestaat uit een LEM-LOM 
beheersstructuur. Hierbij staat Egis in voor de commerciële uitbating van de luchthaven (LEM), de overheid (LOM) is 
verantwoordelijk voor de basisinfrastructuur. Twee luchtvaartmaatschappijen bieden vluchten aan naar 12 bestemmingen. 
Naast lijnvluchten worden er charters, privévluchten en trainingsvluchten aangeboden vanop deze luchthaven. De 
luchthaven is kleinschalig en staat bekend om zijn snelle check-in, korte wandelafstanden en betaalbare parking. In 2017 
telde de luchthaven van Antwerpen 273.167 passagiers en 37.511 bewegingen. www.antwerpairport.aero 

 

 


