
Together 
we can fly 

for ABC 

Uitnodiging voor 
MBO, HBO en WO studenten
Koninkrijksdialoog tussen Nederland, Aruba, Bonaire en Curaçao

22 oktober 2020
09.30 – 12.00 uur (Cariben)
15.30 – 18.00 uur (Nederland)



Kansen voor de ABC-eilanden 
in de toekomstige luchtvaart

Schrijf je in voor het online webinar
Ga in dialoog

Doe mee met de Challenge

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert op 22 oktober 
2020 een unieke ‘Koninkrijksdialoog’ waarbij studenten uit Nederland, Aruba, 
Bonaire en Curaçao samen in gesprek en aan het werk kunnen gaan. Om 
een antwoord te vinden op de volgende vraag: hoe kunnen we op een 
innovatieve manier de toekomst van luchtvaart voor de Cariben veilig, 
betaalbaar en duurzaam organiseren?

De Koninkrijksdialoog omvat allereerst inspirerende presentaties van 
vertegenwoordigers van innovatieve luchtvaartorganisaties. Bedrijven als 
NACO, NLR, Falki Aviation Bonaire, EZ air en Ampaire geven hun visie over 
de toekomst van de luchtvaart in het Caribisch gebied. Tijdens de 
presentaties is er ruimte voor vragen en reacties. Het webinar eindigt met de 
Challenge: een unieke prijsvraag voor studenten waarmee een mooi geld 
bedrag te winnen valt.

Hoe kunnen we op een 
innovatieve manier de 
toekomst van de luchtvaart 
veilig, betaalbaar en 
duurzaam organiseren?

Deelname is gratis maar wel gelimiteerd tot 40 studenten.
Vragen? Mail naar info@link-ers.com

De Challenge in het kort                                                                                                                                                                                                                                         
We dagen studenten uit om met creatieve, slimme en duurzame oplossingen te komen! We zoeken antwoorden op vragen als: 
• welke vormen van duurzame energieopwekking zijn voor luchtvaart mogelijk op de eilanden en voor welke vorm zou jij kiezen?
• zijn luchtvaart innovaties in opwekken van duurzame energie mogelijk?
• zijn er synergievoordelen te behalen met andere functies?
Meer details over de Challenge volgen op 22 oktober a.s.

Inschrijven doe je via 
www.link-ers.com/flyABC



9.30 uur Opening | online aanvang via Webex

9.35 uur Welkomswoord 

9.45 uur Kris Pauwels
NACO (Netherlands Airport Consultants) | Projecten in Caribisch gebied en andere locaties | Trends in (duurzame) luchtvaart en luchthavens

10.00 uur Martijn Brummelhuis en Gijs Vugts
Masterstudenten Faculteit Aerospace Engineering TU Delft | Onderzoek hybride elektrisch vliegen in de Cariben

10.15 uur Franklin Antoin
Falki Aviation | EZ Air | Innovatie en luchtvaart in de Cariben

10.30 uur Met elkaar in dialoog

11.00 uur Quincy Tjaden
HBO HvA afstudeerder Aviation operations 

11.15 uur Martin Nagelsmit
NLR | Kennisorganisatie gericht op innovatie | Veilig, duurzaam, efficient en effectief

11.30 uur Michiel Selier
Ampaire | Hybride en Elektrische vliegtuigen 

11.45 uur Toelichting Challenge studenten

12.00 uur Afsluiting

Luchtvaart in de toekomst
De luchtvaart staat wereldwijd voor een enorme uitdaging om te vergroenen. Bij deze uitdaging is ook een pandemie 
gekomen. Deze situatie vereist heel veel creativiteit, flexibiliteit en innovatiekracht. Daarom wil Nederland samen met de 
ABC-eilanden kansen verzilveren. De nieuwe technologieën, de gunstige ligging en de korte afstand tussen de eilanden 
èn de aanwezige energiebronnen bieden talrijke voordelen. Hoe leggen we de focus op duurzame luchtvaart, zoals 
elektrisch vliegen en een klimaat neutrale luchthaven? Al deze mogelijkheden moeten we aangrijpen. Ons streven is een 
schonere, stillere en meer kostenefficiënte verbinding tussen de eilanden. Deze innovaties kunnen bovendien een motor 
vormen voor nog meer samenwerking tussen Nederland en de ABC-eilanden!

Programma 22 oktober 2020


