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Als alles goed loopt, wordt in het
derde kwartaal van 2017 vanuit
het bedrijvenpark Aviolanda Ae-
rospace teWoensdrecht het eer-
ste Large Robot-systeem afgele-
verd, de grootste robot ter wereld.
De leverancier is LR Systems, de
klant SingaporeAirlines.
Datzelfde jaar volgen nog twee

robots voor andere klanten. Daar-
na is een productie van acht ro-
botsystemen per jaar voorzien.
Behalve van Singapore Airlines is
er belangstelling van luchtvaart-
maatschappijenLufthansaenEti-
had(Dubai)envandeAmerikaanse
luchtmacht, zegt Paul van IJssel-
stein, algemeen directeur van LR
SystemsopSchiphol-Rijk.
De robot is de grootste ter we-

reld—26meter reikhoogte, 4me-
terbreeden48tonzwaar—enkan
metscan-enCO2-lasertechnologie
vliegtuigen van hun lak ontdoen,
daarbij inbegrepen de grootste in
deluchtvaart.Hetproces isveelef-
ficiënterenschonerdandehuidige
methoden. Tot nu toe gebeurt het
namelijkmetchemicaliënenvindt
het schurenmetdehandplaats.
Het Eindhovense bedrijf NTS

Group,datookleverancier isvande
Brabantsechipmachineproducent

ASML, isverantwoordelijkvoorde
completeproductie,deassembla-
ge enhet testen vanhet systeem.

Er wordt €10mln geïnvesteerd
in de ontwikkeling en bouw van
het eerste systeem voor Singapo-
re Airlines en dat wordt voor een
deel gefinancierd door een inno-
vatiekredietvanhetministerievan
Economische Zaken en voor een
deel door private investeerders
en de eerste klant. ‘Het grootste
deel van dat bedrag is al onderge-
bracht’, zegt Van IJsselstein.

Deeersteaf te leverenrobotszijn
bestemdomlakteverwijderen.De
daarvoor benodigde laserscanner
wordt geleverd door het Ameri-
kaanse EWI en de laser door het
DuitseTrumpf.

Cruciaalvoorhetproject isdetij-
digeaanvangvandebouwvaneen
assemblage-entesthalopAviolan-
da.LRSystemsgaatdiehalhuren.
Diemoet in augustus 2017 klaar
zijn.Denieuwehalbiedtwerkaan
vijftig tot honderdmensen.

Hoe zeker is het dat de produc-
tie in augustus 2017 echt start?
‘Vrij zeker’, aldus Van IJsselstein.
‘Ikkanmoeilijkzeggen100%,maar
de voorbereidingen voor de bouw
vandenieuwehalverlopenvolgens
plan. En de ontwikkeling van de
robot is de eindfase.’

De keuze voorWoensdrecht als

Grootste robot terwereldkomtuitBrabant

locatievoordeassemblage-entest-
hal isvastgelegdineenintentiever-
klaringtussenAviolandaenLRSys-
tems. ‘Daarmeeiseenalternatieve
locatie voorLRSystems, opSchip-
hol, in principe van de baan’, zegt
interim-directeur EdHeinen van
Aviolanda.
‘De definitieve ontwerpfase

loopt nu’, aldusHeinen. ‘We pra-
tennuoverboutenenmoeren,over
het bijleggen van een taxibaan. In
augustusmoet de schopde grond
in.’ Dat is afhankelijk van de ver-
gunningenenvandefinanciering
vandebouw, die €7mlnkost.

Definancieringbestaatuit twee
‘routes’, aldusHeinen. Enerzijds
wordt er een krediet van bank
BNG geregeld. Een voorwaarde
daarbij is eengarantiestelling van
twee van de drie aandeelhouders
in Aviolanda, te weten Provincie
Noord-Brabant (60%), gemeen-
teWoensdrecht (20%) en Fokker
Technologies (20%). ‘Detweeover-
heden hebben in principe toege-
zegdmee te werken.Maar er ligt
noggeenwaterdichtegarantiestel-
ling.Wewerkenmet een versneld
traject, omdat LR Systems zijn
productiemomentmoethalen.’
Met die garantiestelling moet

privaatkapitaalwordengelokt.Dat
is de tweede ‘route’. Private inves-
teerdersmoeten het project over-

nemen, de infrastructuur, de ver-
huur ervan en naar verwachting
ook de grond. Heinen: ‘We zijn
met verkennende gesprekken be-
zig,maardaarkaniknognietsover
zeggen.Augustus2016halenweze-
ker.Dan is deprivate investeerder
aanboord. Ikbenergoptimistisch
daarover.’

Heinen is erop gebrand LR Sys-
tems op Woensdrecht te laten
starten. ‘Dat is in het belang van
het aerospacecluster dat we hier
opbouwen.’ Dat gaat de komen-
de jaren fors uitbreiden. Aviolan-
dagrenstaandeluchtmachtbasis,
hetCommandoLuchtstrijdkrach-
ten/Logistiek Centrum Woens-
drecht (CLSK/LCW). Luchtmacht
en bedrijfsleven verwachten ter
plekkemeerdanvijfhonderdnieu-
webanenbovenopdedrieduizend
diehet cluster al telt.
Van IJsselstein: ‘Met de serie-

matigeproductie van “large robot
systems” voor klantenwereldwijd
creërenwe een kennisinfrastruc-
tuur op het gebied van geautoma-
tiseerde laserscan-enverftechnie-
ken.HiermeehooptVanIJsselstein
dat ‘het industriële leiderschapvan
groterobotsystemeninNederland
komtte liggen,meteenbelangrijk
zwaartepunt inWoensdrecht.Dat
sluitgoedaanbijdedoelstellingen
vanAviolandaAerospace.’

Digitaal ontwerp van de
laserarm van het Large
Robot-systeemdat in
Woensdrecht geassem-
bleerd gaat worden.
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In Woensdrecht bouwt NTS vanaf 2017 robots die vliegtuigen van hun lak ontdoen

De robot heeft
een reikhoogte
van 26meter, is
4meter breed
en 48 ton zwaar
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