
Aviolanda Woensdrecht voor bedrijven Aviolanda Woensdrecht 
een duurzame gebiedsontwikkeling
Met ambities voor mensen, de natuur en bedrijven 

In Woensdrecht wordt een ideale vestigingsomgeving  
geboden voor nationale en internationale bedrijven die 
 gespecialiseerd zijn in militair en civiel vliegtuigonderhoud. 
Mede door de aanwezigheid van de landingsbaan van 
vliegbasis Woensdrecht en toonaangevende bedrijven met 
kwaliteitserkenningen, zoals het Logistiek Centrum Woens-
drecht, Fokker Elmo, Fokker Aircraft Services, DutchAero  
Services, Terma, European Knowledge Center for  
Composite repair (EKCC), BOEING, Elbit Systems of Ame-
rica en Aircraft End of Life Solutions is Woensdrecht aan-
trekkelijk voor dergelijke bedrijven.
Business Park Aviolanda heeft alles in zich om uit te  
groeien tot het Europese centrum voor luchtvaartgebonden 
bedrijfsactiviteiten. De ligging is gunstig nabij de wereld-
havens van Rotterdam en Antwerpen en direct naast de 
militaire vliegbasis van Woensdrecht. Er is een maximale 
focus op samenwerking met (internationale) partners en 
kennisinstellingen. Naast het delen van kennis en erva-
ring wordt er ook gezamenlijk gebruik gemaakt van de  
aanwezige faciliteiten. Dankzij de aanwezigheid van het 
opleidingscentrum voor luchtvaarttechnici zal er ook in de 
toekomst voldoende gekwalificeerd personeel zijn.

“Wij kunnen de beschikbare 
gronden op het Business Park 
Aviolanda flexibel aanbieden, 
van huur tot koop en van 
groot tot een locatie in het 
bedrijfsverzamelgebouw. 
Zo is er voor ieder bedrijf in 
vliegtuigonderhoud een mo-
gelijk om zich hier te vestigen 
tussen andere toonaangevende 
bedrijven.”

Jaap Drost, 
directeur Grond Exploitatiemaatschappij 
Aviolanda Woensdrecht CV 

“Om onderhoudswerkzaamheden  goed-
koper en efficiënter uit te voeren voor 

haar klanten, zoekt het Logistiek  
Centrum Woensdrecht de samen-
werking op met fabrikanten. 
Deze internationale bedrijven zijn 
zeer geïnteresseerd om samen 
met de Nederlandse industrie de 

regionale onderhoud-, reparatie- 
en revisieactiviteiten uit te breiden 

om vanuit de regio Woensdrecht de 
militaire en civiele luchtvaart in Europa  

te ondersteunen. Het naastgelegen  
Aviolanda Woensdrecht biedt daartoe prima 
vestigingsmogelijkheden.”

Peter Ort, 
directeur Logistiek Centrum 
Woensdrecht

“Aviolanda Woensdrecht is een project 
waarmee Nederland zich kan 
profileren als hotspot voor high 
tech en innovatieve bedrijvigheid. 
Aviolanda Woensdrecht richt zich 
meer specifiek op hoogwaardig 
onderhoud aan vliegtuigen. De 
aanwezigheid van Logistiek Cen-
trum Woensdrecht, het Nederlandse 
centrum waar het militaire luchtvaart-
onderhoud is geconcentreerd, vormt 
een goede basis voor verdere ontwik-
keling. Belangrijk is dat door verster-
king van de economische structuur van 
het gebied ook bijgedragen wordt aan 
zaken als arbeidsmarkt, leefbaarheid 
en milieu- en duurzaamheidsdoelen.”

Wiebo de Boer, 
projectleider bij het Rijksvastgoed- 
en ontwikkelingsbedrijf

“We zijn van mening dat we ons 
in een gebied hebben gevestigd 
waarin de lokale bevolking dit  
initiatief enorm steunt. Niet 
alleen de overheid, maar de 

mensen zelf ook en zij vormen een 
sterk werknemersveld”.

Rob Sturm, 
directeur Business Park Aviolanda 
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“De groene agenda in Aviolanda Woensdrecht is geen 
dode letter maar iets waar daadwerkelijk uitvoering 
aan wordt gegeven. Samen met de lokale mensen 
worden projecten aangedragen en uitgevoerd. Natuur 
en landschap worden hier echt beter van en dat is 
voor iedereen zichtbaar en tastbaar. Duurzame 
ontwikkeling gaat echter verder dan investeren 
in natuur en landschap hoe noodzakelijk dit op 
zich ook is. Bij elke ontwikkeling die er in het 
kader van Aviolanda Woensdrecht wordt voor-
gesteld dient de duurzaamheidsvraag vanaf 
het begin te worden meegenomen. Uiteindelijk 
bereiken we dan een duurzame samenleving en 
bieden deze regio een toekomst, er is geen andere 
toekomst  dan een duurzame toekomst.”

Nol Verdaasdonk, 
directeur Brabantse Milieufederatie

“Al meer dan 75 jaar hebben we hier een landingsbaan en een 
vliegbasis. Generatie na generatie werkt hier met veel trots in 
de luchtvaartindustrie. Dit willen we met Aviolanda Woens-
drecht graag versterken en verder uitbouwen. Er wordt een 

ideale vestigingsomgeving voor nationale en inter-
nationale bedrijven geboden die gespecialiseerd 

zijn in militair en civiel vliegtuigonderhoud. 
Dankzij de opleidingen voor luchtvaarttech-
nici zal er ook in de toekomst voldoende 
gekwalificeerd personeel zijn. Daarnaast 
zijn wij ons bewust van de prachtige om-
geving waarin wij ons bevinden en willen 

hier ook een bijdrage aan leveren met deze 
duurzame gebiedsontwikkeling.”

“Aviolanda Woensdrecht is een van de majeure projecten in de 
Provincie Noord-Brabant waar hard wordt gewerkt aan econo-
mische ontwikkeling, onderwijsfaciliteiten en de inpassing 
hiervan op de Brabantse Wal. Deze aanpak is volledig 
in lijn met de strategie van de Provincie Noord-Bra-
bant zoals verwoord in de Agenda van Brabant.” 

In Hoogerheide is een opleidingscentrum gevestigd waarin 
verschillende opleidingen gegeven worden voor luchtvaarttech-
nici:  

• De Aircraft Maintenance & Training School (AM&TS) is al 
sinds jaar en dag gevestigd in Hoogerheide, ontstaan vanuit 
de vroegere Fokker bedrijfsschool en verzorgt de EASA ge-
certificeerde MBO basisopleiding Vliegtuigtechniek voor het 
Markiezaat College voor jonge studenten met een ambitie in 
de luchtvaartwereld. 

• In 2009 is de World Class Aviation Academy (WCAA) ge-
start met het ontplooien van commerciële activiteiten. De 
WCAA richt zich dan ook op professionals werkzaam in de 
luchtvaartindustrie. De opleidingen die bij de WCAA te vol-
gen zijn: typetrainingen die gericht zijn op specifieke vlieg-
tuigen, luchtvaartgerelateerde opleidingen en modules uit 
de basisopleiding.

Aviolanda Woensdrecht

Aviolanda Woensdrecht is een integrale gebiedsontwikkeling rond vliegbasis Woensdrecht 
die kansen biedt aan mensen, de natuur en bedrijven. Overheid, onderwijs en ondernemers 
werken nauw samen aan de economische, ecologische en sociaal-culturele ontwikkeling 
van het gebied. Deze drie onderwerpen kunnen nog wel eens tegengestelde belangen 
hebben, maar alle betrokken partijen zien hier juist een versterking in: samen maken 
we een duurzame en sterke gebiedsontwikkeling. De agenda’s worden in evenwicht 
samengesteld en er wordt altijd naar gezamenlijke belangen gekeken. Duurzaam-
heid en innovatie staan hierbij hoog in het vaandel.

Aviolanda Woensdrecht voor de mens

“Het Aviolanda Woensdrecht initiatief past fantastisch binnen 
het World Class Maintenance gedachtegoed. A. vanwege de 
samenwerking tussen ondernemingen, samenwerking tussen 
het bedrijfsleven en het onderwijs met ondersteuning van de 
overheid, B. vanwege de continue innovatie, C. de crosssec-
torale kennisuitwisseling, wat betekent dat 
innovaties, kennis en ervaringen vanuit 
de ene sector met de andere worden 
gedeeld en D. aantonen dat main-
tenance (onderhoud) een bijzon-
der leuk en boeiend vakgebied is 
met zeer interessante loopbaan-
perspectieven.” 

Yves de Boer
gedeputeerde ruimtelijke ontwikkeling
en wonen Provincie Noord-Brabant

Lex Besselink
directeur Dutch Institute  
World Class Maintenance

“Aviolanda Woensdrecht is voor ons de plek waar je moet zijn, 
in het bijzonder voor onze studenten die  
allerlei vliegtuigen kunnen zien. Wat we 
ook zien is dat er meerdere bedrijven 
op dit terrein zijn waar we facilitei-
ten mee kunnen delen.” 

Peter Huis in ‘t Veld
directeur World Class  
Aviation Academy

Marcel Fränzel
burgemeester gemeente Woensdrecht

Aviolanda Woensdrecht voor de natuur 

“Woensdrecht is een mooie groene gemeente, 
waarvan het unieke landschap bepaald 
wordt door de Brabantse Wal. Het gebied 
valt op door een grote verscheidenheid 
aan landschappen en de vele diersoor-
ten die er voorkomen.”

Anton van der Wijst, 
wethouder gemeente Woensdrecht

Aviolanda Woensdrecht bevindt zich in het prachtige natuurgebied ‘de Brabantse Wal’. Er komen veel, soms zeldzame,  
diersoorten voor: vogels, reptielen, amfibieën en diverse zoogdieren. In de gebiedsontwikkeling zijn projecten opgenomen die 
verschillende bos- en natuurgebieden aaneenschakelen. Hierdoor kunnen dieren  migreren tussen de verschillende gebieden. 
Uiteraard is hier nauw overleg met de grondeigenaren ter plaatse voor nodig. 


