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DE HEMEL GEEN GRENS 
MEER IN RAAMSDONKSVEER

De gemeente Geertruidenberg kent 
een grote diversiteit aan bedrijven die 
bepalend zijn voor o.a. de lokale economie 
en de werkgelegenheid. Ook leveren 
deze bedrijven hun bijdrage aan lokale 
initiatieven, sportclubs, evenementen enz.

Ondernemersvereniging VOG en de Langstraat 
slaan de handen ineen op communicatief vlak met 
vierwekelijks bedrijvennieuws.

Werkdagelijks ondernemersnieuws en meer 
informatie over de VOG is te vinden op vogweb.nl

De ultieme droom: met je auto over het filezieke 
knooppunt Hooipolder vliegen. ‘Dag stoplichten’. 
Take off van Dombosch Airport? 
Droom? Nog even, maar eind 2018 al werkelijk-
heid, dankzij een spectaculair innovatief bedrijf in 
Raamsdonksveer. Daar leggen ze de laatste hand 
aan een vliegende auto.

Vijftig leden van de Verenigde Ondernemers 
Geertruidenberg (VOG) kregen er een exclusie-
ve rondleiding. En mochten er daarna, onder het 
genot van een hapje en een drankje, naar kijken, 
voelen en snuffelen.

Ze luisterden naar een boeiende inleiding van een 
gedreven Marco van den Bosch, directeur sales en 
marketing van PAL-V, het bedrijf dat de vliegende 
auto heeft ontwikkeld en waar eind 2018 de pro-
ductie begint: “Dit wordt de nieuwe mobiliteit. Je 
kan starten en landen buiten de bebouwde kom 
en vervolgens naar je bestemming rijden.”

De PAL-V geeft het begrip off the road een letter-
lijke dimensie. Van den Bosch: Het is een tweeper-

soons auto die 160 km per uur op de weg kan rij-
den, een startbaan nodig heeft van 180 meter en 
die in de lucht 400 tot 500 kilometer kan vliegen, 
gewoon op Euro 95, Euro 98 of E10. En je kunt 
‘m gewoon in je garage rijden.” Het prijskaartje 
van 500.000 euro is geen belemmering. Van den 
Bosch: “Er is belangstelling uit de hele wereld.”

De belangrijkste kenmerken: de combinatie van 
een klassieke driewieler op de weg in de lucht 
voortgestuwd door een uitvouwbare propeller 
die er met een door de wind aangestuurde ro-
tor het voertuig door de lucht laat ‘drijven’. Dat 
maakt het vliegen veilig omdat de PAL-V ook in 
de lucht blijft als de motor uitvalt: de rotor blijft 
doordraaien. 

Bij het bedrijf PAL-V werkt een team van 60 men-
sen aan de finale ontwikkeling van de vliegende 
auto. Het bedrijf wordt gefinancierd door een 
groep professionele en particuliere beleggers en 
ontvangt steun van het Ministerie van Economi-
sche Zaken.

De bouw van de vliegende auto PAL-V in 
Raamsdonksveer krijgt eind volgend jaar een 
vliegende start. Met een eerste, gelimiteerde 
serie van 90 exemplaren bedient het bedrijf 
PAL-V een wereldwijde, nog exclusieve groep 
klanten, mensen die graag de eerste willen 
zijn bij dit soort innovaties. Van de eerste se-
rie is de helft vastgelegd. Er gaan er 25 naar 
Amerika en 20 naar de rest van de wereld. Met 
de gemeente Geertruidenberg, die het bedrijf 
graag binnen de grenzen houdt, is er op korte 
termijn overleg over het faciliteren van een 
start- en landingsbaan. Wethouder Economi-
sche Zaken Bert van den Kieboom: “Ja, een 
airstrip binnen de gemeente. Dat moet mo-
gelijk zijn, al heeft de politiek natuurlijk het 
laatste woord.”

De vliegende auto houdt uitvinders al een eeuw 
bezig. Het eerste ontwerp dateert van precies 
100 jaar geleden, maar kwam niet van de grond. 
De Amerikaan Waldo Waterman bouwde in 
1937 de eerste echt vliegende auto, aangedre-
ven door een Studebaker motor. In de jaren ’50 
van de vorige eeuw studeerde Ford op de vlie-
gende auto. Het initiatief liep stuk op de regel-
geving voor de traditionele luchtvaart. In Ne-
derland werkt PAL-V uit Raamsdonksveer sinds 
2001 aan de vliegende auto. Het bedrijf bereikte 
in 2005 een technische doorbraak waaruit het 
huidige concept ontstond, waarbij PAL-V staat 
voor: Personal Air and Land Vehicle. De PAL-V 
is succesvol getest op de vliegbasis Gilze-Rijen.
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