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1 Regio Noord-Duitsland  

De regio Noord-Duitsland waar het NBSO Hamburg zich met name op richt, 

bestaat uit vier Bundesländer, namelijk Niedersachsen, Bremen, Hamburg en 

Schleswig-Holstein. Dit gebied kent naast Hamburg als de grootste haven van 

Duitsland ook nog de Jade Weser Port in Wilhelmshaven, Bremerhaven, 

Cuxhaven, Brunsbüttel, Kiel en Flensburg. Hamburg is tevens de derde haven van 

Europa. Ook is er in Hamburg een groot vliegveld waar jaarlijks 14,8 miljoen 

passagiers gebruik van maken.  

 

Naast Hamburg zijn Bremen, Hannover en Lübeck de belangrijkste steden in 

Noord-West-Duitsland en in dit gebied wonen meer dan 13 miljoen mensen.  

 

De Noord-Duitse deelstaten Bremen, Hamburg, Niedersachsen en Schleswig-

Holstein vormen een dynamische regio in Duitsland. Voor Nederlandse 

ondernemers een interessant en kansrijk gebied dat letterlijk naast de deur ligt. 

Het gebied kent een eeuwenlange handelstraditie en beschikt over een gunstig 

ondernemersklimaat. Met uitstekende verbindingen door de lucht, over het water 

en over de weg heeft Noord-Duitsland een moderne infrastructuur. Veel 

Nederlandse bedrijven hebben hun weg al gevonden naar deze regio, maar er 

liggen nog veel meer kansen. Het NBSO Hamburg helpt ondernemers, en dan met 

name het MKB, om op deze kansen in te springen en succesvol zaken te doen.  

 

Omdat het NBSO zich met name richt op de sectoren maritiem en luchtvaart is er 

voor gekozen om zich te vestigen in Hamburg, de tweede stad van Duitsland. In 

en om deze metropool wonen in totaal circa 5 miljoen mensen.  

 

Het NBSO Hamburg ondersteunt bedrijven uit alle branches, maar is met name 

gespecialiseerd in de maritieme sector. Vooral op dit gebied is het NBSO Hamburg 

in heel Duitsland actief met het verzamelen en analyseren van informatie en het 

onderhouden van een netwerk waarvan Nederlandse bedrijven kunnen profiteren. 

Ook heeft het NBSO diepgaande branchekennis, omdat het probeert altijd op 

beurzen, congressen en andere informatieve bijeenkomsten aanwezig te zijn.  

 

De maritieme economie wordt in Duitsland steeds belangrijker en is inmiddels 

twee keer zo groot als het kredietwezen of de industrie voor minerale olie. Tot de 

bedrijfstak van de maritieme industrie behoren niet alleen de Duitse zeehavens en 

de daar gevestigde industrieën, maar ook de o.a. in het zuiden gevestigde 

toeleveringsindustrie voor de scheepsbouw, de offshore windenergie, de 

maritieme techniek, het maritieme toerisme, de aquacultuur en de blauwe 

biotechnologie. De haven van Hamburg is met een oppervlakte van 7236 hectare 

de grootste zeehaven van Duitsland en is vanwege haar efficiënte havenlogistiek 

en grote rederijbedrijven een centraal economisch punt voor de maritieme 

economie in Duitsland. Met nog meer grote havensteden in de omgeving zoals 

bijv. Wilhelmshaven, Bremerhaven en Kiel is het dan ook niet raar dat de 

maritieme industrie en transport vooral in het noorden traditioneel belangrijke 

sectoren zijn.  

Natuurlijk biedt Noord-Duitsland nog veel meer dan dat. Ook de luchtvaart- en 

automobielindustrie zijn nadrukkelijk aanwezig. Daarnaast zijn ook andere 

sectoren zoals medische technologie, machinebouw, duurzame energie (met name 

zonne- en windenergie), ICT en dienstverlening sterk vertegenwoordigd en is er 
veel ruimte voor innovatieve technologieën. 
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2 Definitie sector 
 

Het luchtverkeer is van 2010 tot 2013 wereldwijd met 17,3 procent gegroeid. Deze 

lange-termijn groei zet zich ononderbroken en stabiel voort. De groei is regionaal 

ongelijk verdeeld en wordt momenteel door aanbieders van buiten Europa 

(luchtvaartmaatschappijen en hubs) aangedreven.  

 

De afgelopen drie jaar is de buitenlandse concurrentie (met name buitenlandse 

luchthavens) intens gegroeid. Van het jaar 2010 tot 2013 is de luchthaven London-

Heathrow met 9,8 procent gegroeid, terwijl Frankfurt met 9,5 procent is gegroeid.  

Buiten Europa is de concurrentie nog heviger. Van 2008 tot 2012 is het luchtverkeer 

in Dubai is gegroeid met 40,8 procent, in Doha met 50,8 procent, in Abu Dhabi met 

52,2 procent en Istanbul met 59,1 procent. Deze groei is te danken aan groeiende 

luchtvaartmaatschappijen (zoals Turkishairlines en Flydubai) en een toename in het 

aantal passagiers op de routes naar het Indiase subcontinent en het Verre Oosten. 

In het vervolg van deze sectorschets wordt er niet ingegaan op de 

vliegtuigmaatschappijen maar op de de luchtvaartindustrie (met name 

producenten/bouwers/toeleveranciers).  

 

 

 

           Afbeelding 1: Ranking van de 20 landen met het hoogste kwailteit luchtverkeersinfrastuctuur 

                                                 (Statista, 2016) 
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2.1  Belangrijkste bedrijven in Duitsland 

 

Airbus SAS 

SAS staat voor het Franse  Société par actions simplifiée (naamloze vennootschap). 

In 2014 bedroeg de totale omzet van Airbus 60.713 miljoen euro. Airbus telt in 

totaal 138.622 medewerkers (stand 2014) en werden er in het jaar 2014 1.139 

vliegtuigen bij Airbus besteld. Airbus SAS is een divisie van de Airbus Group SE dat 

civiele luchtvaartuigen produceert. Airbus heeft productielocaties in Frankrijk, 

Spanje, China, Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De eindproductie vindt plaats in 

Toulouse, Hamburg, Sevilla en sinds 2009, na een joint venture, ook Tianjin (China). 

Airbus heeft ook vestigingen in de Verenigde Staten, Japan en India. Airbus 

produceert en verkoopt het eerste commerciële ‘fly-by-wire’ vliegtuig (Airbus A320). 

Fly-by-wire technologie is het gebruik van elektronische signalen om de 

stuurcommando’s van een stuurorgaan in de cockpit door te geven aan de 

actuatoren van de stuurvlakken. Daarnaast produceert en verkoopt Airbus ’s werelds 

grootste passagiersvliegtuig (Airbus A380). Airbus heeft vier locaties in Duitsland 

met in totaal 17.000 werknemers. De grootste vestiging in Hamburg heeft 12.500 

werknemers en is verantwoordelijk voor de eindmontage van vliegtuigen voor korte 

en middellange afstanden. De Airbus vestiging in Bremen omvat circa 2.400 

werknemers, in Stade 1.800 werknemers en in Boxtehude zijn ongeveer 340 

medewerkers werkzaam.   

In de jaren 1980 en 1990 heeft Airbus zijn traditionele toeleveringsrelatie veranderd. 

Omdat de productie van de systemen en producten steeds complexer werd, is het 

product opgedeeld in geïntegreerde (coherent) goepen (‘tiers’) waarvan een beperkt 

aantal directe leveranciers aan Airbus mogen leveren. Deze leveranciers zijn 

verantwoordelijk voor hun eigen organisatie en toeleveringsnetwerk. Deze 

zogenaamde ‘first tier’ leveranciers werken met brede specificaties en zijn 

verantwoordelijk voor hun eigen producten. De ‘second tier’ leveranciers leveren hun 

producten of systemen aan de ‘first tier’ leveranciers en zijn net als de ‘first tier’ 

leveranciers verantwoordelijk voor hun eigen producten en toeleveringsnetwerk. De 

‘third tier’ leveranciers leveren hun producten of systemen wederom aan -de ‘second 

tier’ leveranciers, enzovoort.  

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2: omzet Airbus van 2006 tot 2014 
                (Statista, 2016) 
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Een overzicht van de ‘tier one’ leveranciers kan hier worden gevonden:  
www.airbus.com/fileadmin/media_gallery/files/supply___world/Airbus-Procurement-

Organisation-Major-Suppliers-June2015.pdf  

 
De lijst van de door Airbus goedgekeurde toeleveranciers: 

www.airbus.com/fileadmin/media_gallery/files/supply___world/Airbus-Approved-

Supplier-List-Jan2016.pdf 

 

 

 

Premium Aerotec  

Premium Aerotec GmbH is een Duitse fabrikant van strutuur- en productiesystemen 

voor vliegtuigen. Het bedrijf bestaat sinds 2009 door samenvoeging van EADS-Werk 

Augsburg en Airbus Deutschland in Nordenham en Varel. De Airbus Group is de 

volledige eigenaar van Premium Aerotec. Alleen al in het eerste jaar heeft Premium 

Aerotec 1,1 miljard euro omzet behaald. Het hoofdkantoor is in Augsburg gevestigd 

en het beheer van de operationele eenheden is gevestigd in Varel. Op dit moment 

heeft Premium Aerotec meer dan 9.000 medewerkers.  

 

 

MTU Aero Engines 

De motorfabrikant MTU Aero Engines ontwikkelt, produceert en ondersteunt 

commerciële en militaire vliegtuigen in alle stuw- en krachtcategorieën.   

MTU is partner voor alle grote fabrikanten, zoals General Electric, Pratt & Whitney, 

Rolls-Royce, Volvo Aero, Avio of Snecma. MTU heeft circa 9.000 medewerkers en 

heeft vestigingen in Langehagen (Hannover), Ludwigsfelde (Berlijn), Vancouver, 

Zhuhai en een hoofdkantoor in München.  

 

 
Afbeelding 3: omzet MTU Aero Engines van 2010 tot 2014 

                        (Statista, 2015) 

http://www.airbus.com/fileadmin/media_gallery/files/supply___world/Airbus-Procurement-Organisation-Major-Suppliers-June2015.pdf
http://www.airbus.com/fileadmin/media_gallery/files/supply___world/Airbus-Procurement-Organisation-Major-Suppliers-June2015.pdf
http://www.airbus.com/fileadmin/media_gallery/files/supply___world/Airbus-Approved-Supplier-List-Jan2016.pdf
http://www.airbus.com/fileadmin/media_gallery/files/supply___world/Airbus-Approved-Supplier-List-Jan2016.pdf
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Lufthansa Technik 

De basis van Lufthansa Technik is gevestigd op de luchthaven van Hamburg. Andere 

belangrijke vestigingen in Duitsland zitten in Frankfurt Rhein-Main, München en 

Berlijn (luchthaven Tegel en Schönefeld). Lufthansa Technik is wereldwijd de 

leidende aanbieder voor onderhoud, reparatie en revisie (MRO) van vliegtuigen en 

produceert zelf geen eigen vliegtuigen. Lufthansa Technik is 100 procent in bezit van 

het moederconcern Deutsche Lufthansa AG. Lufthansa heeft 20.085 medewerkers (in 

2014) en telt 31 technische afdelingen in Europa, Azië en Amerika. Wereldwijd 

vertrouwen bijna 800 bedrijven op de diensten van Lufthansa Technik. Lufthansa 

levert meer dan 2.000 onderdelen aan vliegtuigen en de ‘Component Services 

Division’ behandelt jaarlijks meer dan 300.000 compenenten. Jaarlijks worden er 

voor circa 30 verschillende type vliegtuigen en 40 verschillende soorten motoren 

onderhoud en rivisieservices aangeboden door Lufthansa Technik. Lufthansa blijft 

verder de wereldmarktleider op het gebied van onafhankelijke MRO-services en bezit 

circa 80 procent van het marktvolume.  

 

 

 

Diehl  Aerosystems 

Diehl Aerosystems is één van in totaal vijf onderdelen van de Diehl-Gruppe en was in 

2013 verantwoordelijk voor 29,9 procent van de totale omzet. De Diehl-Gruppe is 

een familiebedrijf die zich richt op verschillende vakgebieden in meerdere 

industriebranches en heeft in totaal meer dan 13.000 medewerkers in dienst. De 

bedrijfseenheid Diehl Aerospace is een gemeenschappelijk ondernemen van Thales 

en Diehl. Het bedrijf Thales bezit daarbij 49 procent aandelen. Diehl Areosystems 

bestaat uit vier bedrijfseenheden: Diehl Aereospace, Diehl Aircabin, Diehl Comfort 

Modules en Diehl Service Modules. In totaal zijn er bij Diehl Aerosystems 3.700 

medewerkers waarvan 1.300 deel uit maken van Diehl Aerospace, 1.700 

medewerkers van Diehl Aircabin, circa 500 medewerkers van Diehl Comfort Modules 

en 200 medewerkers van Diehl Service Modules. Diehl Aerosystems heeft een 

jaarlijkse omzet van meer dan 800 miljoen euro. Bovendien is Diehl Aerosystems 

een ‘first tier supplier’ voor Avionik en voor de wereldwijde luchtvaartindustrie op het 

Afbeelding 4: omzet Lufthansa Technik van 2005 tot 2014 
                                  (Statista, 2015) 
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gebied van cabine-integratie. Een breed scala aan Avioniksystemen en cabine 

elementen worden vanuit Diehl Aerosystems geleverd. Bij het product portfolio 

behoren hoogwaardige kunstof componenenten en cabine interieurs voor 

commerciële vliegtuigen. Dit kunnen bijvoorbeeld bagageruimtes, 

ontspanningsruimten voor de bemanning, cabine elektronica, on-board toiletten en 

wasruimtes zijn. Diehl levert aan bedrijven zoals Airbus, Boeing, Eurocopter en 

Embraer. Tevens levert Diehl Aerosystems aan de fabrikanten van militaire 

vliegtuigen zoals Tornade, Eurofighter en de A400M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppessen (Boeing)  

Boeing heeft meerdere honderden medewerkers in Duitsland. De 

dochteronderneming, Jeppesen, heeft bijna 500 medewerkers in Neu-Isenburg 

(dichtbij Frankfurt). Verdere medewerkers van Boeing werken in het Duitsland-

kantoor in Berlijn of andere Duitse luchthavens, waar zij toeleveranciers 

ondersteunen of voor onderhouds- en moderniseringsprogramma’s werkzaam zijn. 

Jeppesen Experten biedt al 75 jaar lang innovatieve informatieproducten (zoals 

navigatie of aeronautische cartografie), services en software. Deze zijn niet alleen 

gericht op de luchtvaart, maar ook op de maritieme industrie en stratenverkeer. 

 

 

 

 

 

Afbeelding 4: omzet Diehl Aerosystems van 2010 tot 2014 

                                    (Statista, 2015) 



RVO.nl | Sectorschets Luchtvaart NBSO Hamburg 
 

10 
 

Liebherr Aerospace 

Liebherr Aerospace is onderdeel van het familiebedrijf Liebherr. Liebherr Aerospace is 

een fabrikant van vliegtuigonderdelen. Liebherr is systeemleverancier van vliegtuig- 

en bedieningsystemen, chassis en luchtmanagementsystemen. De producten van 

Liebherr kunnen aan boord van vele soorten vliegtuigen worden ingezet: 

langeafstandsvliegtuigen, business-jets en ook helicopters. In Lindenberg bevindt 

zich de grootste productie-installatie van Liebeherr Aerospace. Samen met de 

vestiging in Friedrichshafen heeft Liebherr Aerospace ongeveer 2.500 medewerkers 
in Duitsland.  

Rolls-Royce Deutschland 

Rolls-Royce plc is de op één na grootste fabrikant van vliegtuigmotoren ter wereld, 

na General Electric Aviation. Het bedrijf is verder actief in de defensie-, 

scheepsmotoren- en energie-industrie. Binnen het concern heeft Duitsland met 

ongeveer 12.000 medewerkers en 14 verschillende vestigingen, na het Verenigd 

Koninkrijk, het op een na grootste aantal medewerkers. Het traditionele Duitse 

bedrijf met een vestiging in Friedrichshafen, werkt onder de naam Tognum en levert 
grote motoren, bedieningssystemen en decentrale energiecentrales.  

Thales  

Thales Group is een wereldwijde elektronica onderneming die actief is binnen de 

sectoren luchtvaart, defensie en informatietechnologie. Thales levert 

luchtverkeersleidingen, Air Traffic Management en luchtverkeersmonitoring. Daarbij 

speelt Thales wereldwijd een grote rol in het verhogen van de veiligheid, 

betrouwbaarheid en efficiëntie binnen de luchtvaartsector. Als Thomson-CSF is de 

onderneming een eeuw geleden in Frankrijk opgericht. Thales heeft op dit moment 

vestigingen in 50 verschillende landen, meer dan 65.000 werknemers en een omzet 

van 12,97 miljard euro (in 2014). De hoofdvestiging van Thales Deutschland is in 

Ditzingen (Stuttgart) gevestigd. Thales heeft in totaal 10 vestigingen en meer dan 

3.000 medewerkers in Duitsland. In 2013 behaalde Thales Deutschland een omzet 

van circa 680 miljoen euro.   

 

 

 

Afbeelding 6: omzet Thales van 1998 tot 2014 
                               (Statista, 2015) 



RVO.nl | Sectorschets Luchtvaart NBSO Hamburg 
 

11 
 

 

3 Marktontwikkeling  

 

3.1 De Duitse markt 

 

Meer dan 10.000 vluchten per dag zorgen ervoor dat Duitsland continue met de 

internationale goederenstroom verbonden is. In totaal zijn er meer dan 850.000 

arbeidsplaatsen en inkomens direct of indirect van het Duitse luchtverkeer 

afhankelijk. Voor 56,2% van de Duitse ondernemingen is het luchtverkeer van 

belang.  

In 2012 werden goederen met een totaalwaarde van 204 miljard euro per luchtvaart 

naar het buitenland geëxporteerd. Dat is 70.669 euro waarde per ton die per 

vliegtuig geëxporteerd is. 49% Van de Duitse reizigers die naar het buitenland gaan, 

reizen met een vliegtuig. De vraag naar passagiersluchtverkeer is duidelijk sterker 

gegroeid dan het aanbod. Als gevolg hiervan is het aantal passagiers per vlucht 

gestegen en worden er steeds meer grotere vliegtuigen ingezet. Dit kan leiden tot 

capaciteitsproblemen op luchthavens waar de capaciteit begrensd is. 
 

De Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (AVD) en het Deutsches 

Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) rekenen voor 2017 op een groei van 1,1% in 

het aantal vliegbewegingen en een 2,8% groei in het aantal passagiers. Volgens een 

langetermijnprognose van het ministerie voor verkeer en digitale infrastructuur kan 

er tot het jaar 2030 2,3 procent groei per jaar voor de luchtvaart in Duitsland 

worden verwacht.   

 

          Afbeelding 7: Top 10 luchtvaartmaatschappijen in Duitsland in september 2015 

                                                 (Statista, 2015) 
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3.2 Militaire luchtvaart 

 

Volgens het federale verband voor de Duitse lucht- en ruimtevaartindustrie is de 

omzet in de militaire luchtvaartindustrie gedaald met 2,7 procent naar 6,6 miljard 

euro en bedraagt 21 procent van de totale omzet in de gehele luchtvaartbranche. 

Het aantal medewerkers in de militaire luchtvaartindustrie is met 1,4 procent 

gedaald naar 22.700 medewerkers. 

Op 18 december 2014 vond de overgave van de eerste Airbus A400M (militair 

transportvliegtuig) aan het Duitse leger plaats. In totaal zijn er in het jaar 2014 acht 

A400M’s aan internationale klanten uitgeleverd. Meer dan 30 procent van de waarde 

(Wertschöpfung) komt vanuit Duitsland. Daarnaast worden de hoogmoderne AESE-

Radars voor de Eurofighter (EFA 2000, militair gevechtsvliegtuig) ook in Duitsland 

geproduceerd. Airbus Helikopters behield zijn positie ook in het segment van militaire 

helikopters met een marktaandeel van 11 procent.  

3.3 Luchthavens in Duitsland 

 

Bij twee derde van de passagiers in Duitsland gaat het vooral om 

luchthaventransfers. Met een opwaartse trend blijft deze ontwikkeling toenemen. In 

de laatste paar jaren profiteren vooral de grote overdrachtluchthavens en hubs van 

de opwaartse trend. 

Sinds 2011 hebben de 

kleine luchthavens 

passagiers veloren, 

terwijl de grotere 

luchthavens verliezen in 

de groeicijfers hebben 

geleden.  

Alsnog hebben Duitse 

luchthavens met in 

totaal circa 208 miljoen 

passagiers een groei van 

3% kunnen boeken (in 

het tweede halfjaar van 

2014). Daarnaast zijn 

ook de intercontinentale 

vluchten met 5,6% en 

de binnenlandse 

vluchten met 0,8% 

gestegen (in het tweede 

halfjaar van 2014). 

Commerciële vluchten 

bleven met 2006.790 

opsteigingen en 

landingen in 2014 op 

hetzelfde niveau als het 

jaar ervoor. Op het 

gebied van 

vrachtvolume was in 

2014 ook sprake van een groei van 2,8 procent. 4.445.145 ton cargo heeft de groei 

gedurende het jaar gestabiliseerd.  

Men verwacht dat de Duitse luchthavens zullen blijven groeien. De Duitse 

luchthavens leveren een indrukwekkende prestatie, ondanks de moeilijke 

marktsituatie. Ook als het gaat om de kwaliteit van het proces scoren de Duitse 

luchthavens. De economie van Duitsland zal samen met alle reizigers profiteren van 

het Duitse aanbod, dat ongeveer 300 luchtvaartmaatschappijen omvat. Vanuit Duitse 

luchthavens worden ongeveer 600 vluchten naar 111 landen aangeboden.  

Afbeelding 8: lijst luchthavens in Duitsland  
                           (Lencer, 2010) 
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De positieve vooruitzichten voor de korte- en middellange termijn wat betreft de 

vekeersontwikkeling laten zien dat de projecten om de capaciteit te vergroten, met 

name op de luchthavens in Frankfurt, München en Düsseldorf nodig zijn. Veel 

positieve berichten m.b.t. de verkeersontwikkeling van de luchthavens kunnen 

worden gemeld. Niettemin moet worden opgemerkt, dat met name de kleine- en 

middelgrote luchthavens zich in een moeilijke economische situatie bevinden. De 

financiering van noodwendige infrastructurele investeringen is een serieuze 

uitdaging. Daarnaast halen andere Europese landen Duitsland in als het gaat om de 

luchtverkeersontwikkelingen, alhoewel deze landen een duidelijk zwakkere 

economische ontwikkeling aantonen. Toch heeft Duitsland al het vertrouwen dat de 

groeivooruitzichten beter zullen worden.  

Frankfurt am Main 

De luchthaven in Frankfurt heeft een essentiële functie voor de economie in 

Duitsland. De luchthaven in Frankfurt am Main is de grootste luchthaven in Duitsland 

en het belangrijkste kruispunt voor internationaal passagiers- en vrachtverkeer. De 

wereldwijde verbinding van Duitsland met de rest van de wereld hangt af van de 

internationale luchtvaartactiviteiten in Frankfurt.  

In de winterperiode van het jaar 2014/15 boden 98 luchtvaartmaatschappijen 

passagiersvluchten van en naar Frankfurt aan. Met 250 directe bestemmingen in 105 

verschillende landen, behoort Frankfurt am Main bij de luchthavens met de meeste 

verbindingen wereldwijd. Het merendeel van alle intercontinentale vluchten van 

Duitsland vertrekt vanaf Frankfurt. Daarnaast heeft Frankfurt het hoogste aantal 

transferpassagiers in Europa. 55 Procent van alle passagiers gebruikt Frankfurt am 

main als overstapluchthaven.  

Persoons-en goederenvervoer zijn zo nauw verbonden dat een aanzienlijk deel - 

namelijk 40 procent - van de luchtvracht als zogenaamde ‘belly cargo’ in 

passagiersvliegtuigen mee wordt vervoerd. Dit versterkt de verkeersfunctie van de 

luchthaven voor de economische vestigingsplaats Duitsland. Daarmee is de 

luchthaven in Frankfurt voor de export-georiënteerde Duitse economie cruciaal. 
 

München “Franz Josef Strauß” 

De luchthaven in München behoort met 41 miljoen passagiers (in 2015) tot een van 

de grootste luchtvaartkruispunten van de wereld. Circa 100 

luchtvaartmaatschappijen bieden 230 vluchten aan naar 70 verschillende landen. 

Gemeten naar het aantal reizende passagiers, ligt de luchthaven Muüchen op de 

tweede plaats in Duitsland. Op internationaal niveau ligt München op de zevende 

plaats in Europa en staat de luchthaven op 30e plaats wereldwijd. Jaarlijks vliegen 40 

miljoen passagiers vanuit de twee terminals in München.   

In totaal bieden vier parkeerhuizen en zes parkeergarages in totaal 20.000 

parkeerplaatsen. Met 7.500 medewerkers is de luchthaven een van de grootste 

werkgevers in de regio München. De ‘Bayerse Verwaltungsgerichtshof (VGH)’ heeft in 

2014 besloten dat de bouw van de derde startbaan geen rechtelijke tekortkomingen 

heeft. Er loopt geen hoger beroep tegen dit vonnis. De derde landingsbaan op de 

luchthaven mag vanuit juridisch perspectief dus gebouwd worden.   

Düsseldorf 

Met een omzet van 400 miljoen euro en daarbij een winst van 57 miljoen euro in 

2010, behoorde Düsseldorf tot de zes profitabele luchthavens in Duitsland. Vanaf de 

luchthaven in Düsseldorf vertrekken er 180 vluchten naar 50 verschillende landen. In 

2014 waren er 210.732 vluchten van en naar Düsseldorf. 96.973 ton vracht en 89.8 

ton luchtpost zijn in 2014 vanaf Düsseldorf vervoerd. Net als 21,8 miljoen passagiers 

die ook in 2014 via Düsseldorf vlogen. Daarmee komt Düsseldorf op plaats 18 in 

Europa (München staat op plaats zes). Düsseldorf is het kruispunt voor de 
luchtvaartmaatschappijen Air Berlin, Eurowings en Germanwings.  
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Berlijn  
- Tegel (TXL): 

De luchthaven Berlijn-Tegel is naast luchthaven Schönefeld een van de twee 

internationale verkeersluchthavens in Berlijn. De luchthaven met de bijnaam “Otto 

Lilienthal” bevindt zich in het noorden van Berlijn, circa acht kilometer van het 

stadscentrum verwijderd. De luchthaven heeft 5 terminals en is de thuisbasis van 

luchtvaartmaatschappij Air Berlin. In 2015 hebben in totaal 21 miljoen passagiers 

gebruik gemaakt van luchthaven Berlijn Tegel. Gemeten aan het aantal reizende 

passagier, komt Berlijn op de vierde plaats in Duitsland (na Frankfurt am Main, 

München en Düsseldorf). Eigenaar en bestuurder van de luchthaven is de Berliner 

Flughafen-Gesellschaft mbH, een dochteronderneming van Flughafen Berlin 

Brandenburg GmbH.  
- Schönefeld (SXF): 

In 2015 hebben in totaal 8,5 miljoen passagiers gebruik gemaakt van luchthaven 

Berlijn Schönefeld. De luchthaven heeft vier terminals en bevindt zich in het 

zuidoosten van Berlijn, 22 kilometer van het stadscentrum verwijderd. De Berliner 

Flughafen-Gesellschaft GmbH is naast luchthaven Berlijn Tegel, ook eigenaar van 

Berlijn Schönefeld.  

- Berlin Brandenburg:  

De luchthaven Brandenburg, ook wel “Willy Brandt” genoemd, is sinds 2006 onder 

constructie. Deze luchthaven bevindt zich aan de zuidelijke stadsgrens van Berlijn.  

Wanneer deze luchthaven in gebruik zal zijn, zal Berlin Brandenburg de luchthavens 

Schönefeld en Tegel vervangen. De bouwkosten zijn oorspronkelijk op één miljard 

euro gecalculeerd, maar in juli 2015 bedroegen de bouwkosten al zes miljard euro. 

In oktober 2015 is de heropening van het vliegveld verschoven naar het vierde 

kwartaal van 2017. 

 

Hamburg 

De luchthaven in Hamburg is in 2014 sterk gegroeid. Gemiddeld groeien de grote 

Duitse luchthavens 3 procent per jaar, maar Hamburg heeft in 2014 een steiging van 

9,3 procent van het aantal rezigers behaald. Daarmee heeft hamburg de grootste 

jaarlijkse groei behaald van de Duitse luchthavens. De luchthaven bezit twee 

terminals waar vandaan 60 airlines 115 directe vluchten aanbieden. De grootste 

airlines die vanaf Hamburg vliegen zijn Lufthansa, Air Berlin, TUIfly, Condor, 

Germanwings en Air France.   
 
Project vernieuwing Hauptvorfeld  

De luchthaven in Hamburg plant van 2016 tot 2020 een vernieuwing van ‘Vorfeld 1’ 

met een oppervlakte-uitbreiding van 33000 m². Deze investering kost ongeveer 120 

miljoen euro. De werkzaamheden worden in tien periodes verdeeld, zodat het 

luchtverkeer zo min mogelijk gestoord zal worden. De werkzaamheden beginnen in 

maart 2016.  

Meer informatie: www.hamburg-airport.de/de/6445.php 

 

http://www.hamburg-airport.de/de/6445.php


RVO.nl | Sectorschets Luchtvaart NBSO Hamburg 
 

15 
 

 

3.4 Kansen voor Nederlandse bedrijven 

 

Nederland heeft qua omvang de zesde luchtvaartindustrie van Europa. Volgens de 

Rijksoverheid zorgen meer dan honderd bedrijven samen voor een jaarlijkse omzet 

van 2,3 miljard euro, wat goed is voor 16.000 banen. De kennis en toepassing van 

lichte materialen kan volgens de sector op termijn nog eens 300 banen en 1,2 

miljard euro extra omzet voor de Nederlandse luchtvaartindustrie opleveren (2014, 

Rijksoverheid). Minister Kamp van Economische Zaken zegt: „Ons land blinkt uit in 

vliegtuigtechnologie. Met name de ontwikkeling van vederlichte materialen is niet 

onopgemerkt gebleven bij de grote vliegtuigfabrikanten. En zo kan het dat 

Nederlandse onderdelen worden verwerkt in de nieuwste vliegtuigen, zoals de 

hypermoderne Dreamliner van Boeing en het vlaggenschip van Airbus, de machtige 

A380. De grootste fabrikanten zoals Boeing en Airbus zijn allemaal zeer lovend over 

hun samenwerking met Nederlandse bedrijven en dat is fijn om te horen“ (2014, 

Minister Kamp van EZ). Een goed voorbeeld van deze samenwerking is het project 

Tapas2.  Nederlandse luchtvaartbedrijven en kennisinstituten werken samen voor de 

ontwikkeling van lichtgewicht kunststof materialen voor het bedrijf Airbus. 

Meer informatie over dit project en deelnemende bedrijven en instellingen vindt u via 

de volgende website: www.tapasproject.nl/nl/samenwerking/partnerschappen 

www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2014/01/20/nederlandse-bedrijven-werken-

samen-met-airbus-aan-lichtere-vliegtuigen  

 

De luchtvaartindustrie in Duitsland groeit en de verwachting is dat de sector zal 

blijven groeien. Luchthavens zoals Hamburg breiden uit en Nederlandse bedrijven 

kunnen zich onderscheiden door hun kennis en innovatieve ontwikkelingen op het 

gebied van vederlichte materialen. Deze groei en de ervaring en kennis van de 

Nederlandse luchtvaartindustrie geven Nederlandse bedrijven een grote kans binnen 

de luchtvaartindustrie in Duitsland. 

 

4 Beurzen 

 

Voor deze sector zijn er een aantal belangrijke beurzen in Duitsland, namelijk: 

 Passenger Terminal Expo 2016, Keulen 

www.passengerterminal-expo.com/ 

 Aircraft Interiors Expo, Hamburg  

www.aircraftinteriorsexpo.com/  

 AERO-Expo, Friedrichshafen (Baden-Württemberg) 

www.aero-expo.com 

 ILA Berlin Air Show, Berlijn 

www.ila-berlin.com 

Ook zijn beurzen een uitstekende mogelijkheid om samenwerking te zoeken met 

Duitse bedrijven en kennis en kunde te delen. Hierbij kan het NBSO een grote rol 

spelen door contacten te leggen tussen Nederlandse en Duitse bedrijven, om zo de 

handel tussen beide landen te bevorderen. Verder zijn er nog een aantal 

brancheorganisaties die in clusterverband samenwerken om de luchtvaartsector te 

versterken. Nederlandse bedrijven kunnen tevens de samenwerking zoeken met de 

Duitse cluster- en brancheorganisaties.  

 

http://www.tapasproject.nl/nl/samenwerking/partnerschappen
http://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2014/01/20/nederlandse-bedrijven-werken-samen-met-airbus-aan-lichtere-vliegtuigen
http://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2014/01/20/nederlandse-bedrijven-werken-samen-met-airbus-aan-lichtere-vliegtuigen
http://www.passengerterminal-expo.com/
http://www.aircraftinteriorsexpo.com/
http://www.aero-expo.com/
http://www.ila-berlin.com/
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4.1 Brancheorganisaties en Clusters  

Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) 
DLR is het onderzoekscentrum voor lucht en ruimtevaart van de Bondsrepubliek 

Duitsland. Ook vallen energietechniek, verkeer en zekerheid onder de 

onderzoeksgebieden van het DLR. Het hoofdkantoor is gevestigd in Keulen en wordt 

tevens d.m.v. 15 nationale en 4 internationale vestigingen vertegenwoordigd. Bij 

onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten werkt het DLR samen met andere 

onderzoekscentra- en instellingen wereldwijd. Bovendien is het DLR verantwoordelijk 

voor de planning en uitvoering van het Duitse ruimtevaartprogramma in opdracht 

van de federale regering. Het DLR voert onderzoek uit voor eigen projecten, maar 

ook voor opdrachtgevers vanuit het bedrijfsleven. Meer informatie: www.dlr.de  

BavAIRia e.V. 
BavAIRia wordt door de staatsregering in Bayern samen met het management van 

het cluster Aerospace gefinancierd. Het doel van bavAIRia is om de 

kerncompetenties van Bayern in de luchtvaart, ruimtevaart en 

ruimtevaarttoepassingen te indentificeren, versterken en met elkaar in verband te 

brengen zodat de gehele concurrentiepositie van Bayern in deze branches zal stijgen. 

Daarnaast coördineert bavAIRia de activiteiten van de staat Bayern op het gebied 

van lucht- en ruimtevaartindustrie en satellietnavigatie. Leden van bavAIRia e.V. 

vertegenwoordigen het gehele industrie- en onderzoekslandschap in de staat Bayern.  
Meer informatie:  www.bavairia.net/bavairia-ev/  
 

Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V. (BDLI)  
Het BDLI heeft meer dan 200 leden en is lid van het overkoepelende ‘europäischer 

Dachverband AeroSpace’, ASD en BDI. Het BDLI communiceert met politieke 

instituten, bestuurders en verbanden. Het verband is merkeigenaar van de 

internationale lucht- en ruimtevaart expositie ILA in Berlijn.  

Meer informatie: www.bdli.de/  

 

Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt Lilienthal-Oberth e.V.  
DGLR is de oudste instantie in Duitsland, die samen met alle burgers (beroepskundig 

of privaat), een overkoepelend forum voor informatie aanbiedt. DGLR staat voor 

onderzoek, wetenschap en techniek in de lucht- en ruimtevaartbranche. Met meer 

dan 3000 leden behoort de DGLR tot de grootste instantie binnen de lucht- en 

ruimtevaartbranche. De DGLR fungeert als bondgenoot en verzorgt de 

communicatiestroom tussen de verschillende disciplines en bevordert de nationale en 

internationale ervaringsuitwisseling tussen industriële bedrijven, 

overheidsinstellingen, onderzoeksinstituten en universiteiten. 

Meer informatie: www.dglr.de/  

 

Hamburg Aviation 
Hamburg Aviation is het luchtvaartcluster in de metropoolregio Hamburg. Deze regio 

is een van ’s werelds bekendste locaties voor civiele luchtvaartindustrie. In totaal 

werken hier meer dan 40.000 hoog gekwalificeerde medewerkers. Dit cluster heeft 

een groot aantal leden: 300 toeleveranciers (midden- en klein ondernemingen), drie 

kern ondernemingen (Airbus, Lufthanse en Airport Hamburg) en talrijke onderzoeks- 

en opleidingsinstituten. Samen wil het cluster (door middel van onderzoek en 

ontwikkeling) hoogwaardige producten en diensten voor de luchtvaart van de 

toekomst op de markt brengen. 

Meer informatie: www.hamburg-aviation.de  

 

http://www.dlr.de/
http://www.bavairia.net/bavairia-ev/
http://www.bdli.de/
http://www.dglr.de/
http://www.hamburg-aviation.de/
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Hanse Aerospace e.V. 

Hanse Aerospace is de grootste onafhankelijke brancheorganisatie van 

toeleveranciers en dienstverleners in de lucht- en ruimtevaartbranche in Duitsland.  

Leden komen vanuit allerlei gebieden in de lucht- en ruimtevaartbranche. Naast 

bedrijven zijn ook verschillende grote kennisinstellingen lid van Hanse Aerospace. In 

totaal telt Hanse Aerospace 14000 leden, dat circa 15 procent van alle medewerkers 

die werkzaam in de gehele  Duitse lucht- en ruimtevaartbranche zijn representateert. 

Door middel van politieke connecties probeert Hanse Aerospace de interesses van 

MKB’s in de lucht- en ruimtevaartbranche te vertegenwoordigen. Hanse Aerospace is 

lid van Hamburg-Aviation en ondersteunt dit netwerk door middel van intensieve 

samenwerking.  

Meer informatie: www.hanse-aerospace.net  

 

 

Niedersachsen Aviation  
Niedersachsen Aviation werkt als centrale aanspreekpartner voor economie en 

politiek en begeleidt innoverende projecten voor de lucht- en ruimtevaartbranche.  

Door middel van netwerkvorming, innovatie en samenwerking wil Niedersachsen 

Aviation de lucht- en ruimtevaartbranche in Niedersachsen verder ontwikkelen.  

Niedersachsen Aviation is op initiatief van het Bundesland Niedersachsen gestart.  

Meer informatie: www.niedersachsen-aviation.com  

http://www.hanse-aerospace.net/
http://www.niedersachsen-aviation.com/
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