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Met deze opschaalbare innovaties bieden we nieuw perspectief. 
Vliegen als innovatieve en duurzame mobiliteitsvorm die ons 
verbindt met de wereld, banen en opleidingen van de toekomst 
met zich meebrengt en onze economie meer divers maakt. Met 
deze innovaties versterken wij de positie van de Nederlandse 
luchtvaart. RHIA sluit naadloos aan op het initiatief voor de 
propositie van de Duurzame Luchtvaarttafel voor het
regeerakkoord. Dit maakt RHIA uitvoeringspartner voor de 
duurzame transitie van de luchtvaart.

Als RHIA Community zijn wij gemotiveerd door de uitdagingen 
van de energietransitie, de urgentie om te verduurzamen en de 
kansen die dat biedt. Kansen voor pionierende ondernemers, 
starters op de arbeidsmarkt, studenten die hun grenzen 
verleggen en reizigers voor wie de wereld aan hun voeten ligt. 

Maak vandaag kennis met onze RHIA Community. Dan gaan we 
morgen graag aan de slag om de ambities van overheden en de 
sector werkelijkheid te maken! 

Wij zijn de ‘innovation runway’ voor concrete 
innovaties met impact. Duurzame luchtvaart-
brandstoffen (SAF) met de demonstratiefabriek 
Zenid voor synthetische kerosine. Nieuwe 
propellers, waterstof aangedreven en elektrische 
vliegtuigen in het Fieldlab Next Aviation. Duurzame 
energie dankzij een zonnepark als onderdeel van 
een Smart Energy System.

“De overheid, industrie en kennisinstellingen moeten beter 
samenwerken, zodat innovatie, investeringen en beleid elkaar 
versterken. Zo kunnen we niet alleen sterker, maar ook duurzamer 
uit de crisis komen.”

Dick Benschop President & CEO Royal Schiphol Group

“Rotterdam heeft alles in huis om het Europese centrum voor de 
productie en handel in SAF te worden. De synergievoordelen die 
bestaan dankzij de bestaande industrie en de sterke inzet op de 
energietransitie bieden voordelen voor de grootschalige productie 
van bio-kerosine en de opschaling van andere duurzame productie-
processen zoals e-fuel.”

Allard Castelein president-directeur Havenbedrijf Rotterdam

“Synthetische kerosine, gemaakt uit CO2 uit de lucht, water en groene 
elektriciteit is een van de hoekstenen voor een toekomstbestendige, 
duurzame luchtvaart. Om daar te komen zijn eerste stappen 
noodzakelijk. Zenid werkt daarom aan een eerste demonstratiefabriek 
om dagelijks 1.000 liter synthetische kerosine te produceren.”

Maarten van Dijk CEO SkyNRG

“De RHIA Community bundelt onze innovatiekracht en speelt in op 
kansen voor de transitie op weg naar toekomstbestendige mobiliteit. 
Mogelijk gemaakt door een proactieve overheid laat RHIA innovatie 
vliegen.”

Miranda Janse directeur RHIA

“De energietransitie vraagt om nationale en internationale 
samenwerking tussen zeer veel partijen. Vanuit Vopak kunnen en 
willen we bijdragen door het ontwikkelen van infrastructuur die de 
internationale energie- en grondstoffentransitie nodig heeft.” 

Marcel van de Kar directeur New Energies Vopak 

“Duurzame brandstoffen (SAF) en innovaties in aandrijf-
technologie zijn cruciaal voor de toekomst van de luchtvaart. Dit 
blijkt ook uit het rapport ‘Destination 2050’. De RHIA Community zet 
in op SAF en een fieldlab voor elektrisch en waterstof aangedreven 
vliegen als integraal onderdeel van het Nationaal Onderzoeks- en 
Ontwikkelprogramma.”

Michel Peters algemeen directeur Koninklijke NLR 

“Rotterdam is de ideale plek voor SAF en waterstof. Het haven-
industrieel complex is de voornaamste leverancier in de voorziening 
van luchtvaartbrandstoffen voor West-Europa én RTHA is de 
operationele omgeving waar SAF in de praktijk kan worden 
gebracht.”

Ron Louwerse directeur Rotterdam The Hague Airport 

“Om duurzame brandstoffen, zoals synthetische kerosine, waterstof 
en elektrisch vliegen werkelijkheid te maken is samenwerking met de 
luchthaven, het bedrijfsleven en kennisinstellingen binnen het Fieldlab
Next Aviation voor ons als internationaal toonaangevende speler in 
R&D binnen de luchtvaart van essentieel belang.”

Henri Werij decaan Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek TU Delft

“RHIA is bij uitstek een innovatieplatform die de regionale en 
landelijke economie verbreedt en vernieuwt. Én een platform voor de 
ontwikkeling van een voor Rotterdam belangrijke schonere en stillere 
luchtvaart. RHIA biedt innovatieve ondernemers en start-ups volop 
kansen en studenten nieuw perspectief, zoals met RTHA Campus.”

Roos Vermeij wethouder gemeente Rotterdam

“Regionale samenwerking bevordert de ontwikkeling van fieldlabs 
voor cross-sectorale innovatie, en daarmee nieuwe bedrijvigheid en 
werkgelegenheid. De impact kan de regio en Nederland ontstijgen 
als partners meerjarig durven te investeren.”

Adri Bom-Lemstra gedeputeerde Economie en Innovatie provincie Zuid-
Holland
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