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Verrassend betrokken bij de toekomst 
van de Lucht- en Ruimtevaart. NLR
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Voor de A380 heeft het NLR onder meer windtunnelproeven 

uitgevoerd en gemeten aan vleugelvervormingen.
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De lucht- en ruimtevaart staan voor een grote uitdaging. Hoe geef je ruimte aan groei zonder voorbij te gaan aan 
randvoorwaarden op het gebied van veiligheid en duurzaamheid? Dat vereist adequate oplossingen op basis van 
toegepast onderzoek. De missie van het NLR is de lucht- en ruimtevaart veiliger, duurzamer en efficiënter maken. 
Om dit te bereiken overbrugt het NLR de kloof tussen onderzoek en praktijk en ontwikkelt toepasbare technologie. 
Voor én met het bedrijfsleven en de overheid.

Multidisciplinair 
Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) is dé 
onafhankelijke kennisonderneming op het gebied van lucht- en 
ruimtevaart in Nederland. Vanaf de oprichting in 1919 staat het 
NLR voor een multidisciplinaire aanpak en hechte samenwerking 
met overheid en bedrijfsleven. Een samenbundeling van 
expertises gericht op de ontwikkeling van innovatieve 
technologieën voor de lucht- en ruimtevaartsector. Van eerste 
idee tot prototype. Met als doel de concurrentiekracht en het 
innoverend vermogen van de overheid en het Nederlandse 
bedrijfsleven te versterken.

Ketenbenadering: one stop shop
De werkzaamheden van het NLR beslaan het volledige spectrum 
van Research Development Test & Evaluation (RDT&E). Alle 
belangrijke onderzoekstadia vinden plaats bij het NLR, van 
validatie, verificatie en kwalificatie tot simulatie en evaluatie.
Deze ketenbenadering, in combinatie met grote faciliteiten 
zoals windtunnels en vliegtuigsimulatoren maakt het NLR uniek. 
Het NLR fungeert daarmee als een ‘one stop shop’ voor de 
lucht- en ruimtevaartsector: van aerodynamisch onderzoek tot 
vliegtuigoperaties. Van human factors en flight test campagnes 
tot vliegtuigonderhoud. En van beleidsadvies tot gecertificeerd 
product. 

Praktisch innovatief
Bij het NLR werken 600 mensen aan alles wat met de lucht- en 
ruimtevaart te maken heeft. Of ze nu actief zijn op de NLR-
locaties of buiten de deur, ze zijn hoogopgeleid en ‘dedicated to 
innovation’ in aerospace. Onze betrokken medewerkers vertalen 
fundamenteel onderzoek naar concrete en praktische oplossingen, 
voor nu en in de toekomst. Kennis die ze toepasbaar maken voor 
overheden en het bedrijfsleven, van multinational tot MKB. 

NLR Dedicated to innovation

Van smart idea tot smart model
Het NLR dankt zijn unieke positie aan zijn medewerkers die 
over de nieuwste kennis beschikken en aan de aanwezigheid 
van geavanceerde testfaciliteiten. Zo beheert het NLR 
binnen het internationale samenwerkingsverband, de Duits-
Nederlandse Windtunnels DNW (een joint venture met het Duitse 
zusterinstituut DLR), zeer moderne windtunnelfaciliteiten. Het NLR 
test daar gecompliceerde vliegtuigmodellen die het zelf in eigen 
huis ontwikkelt. Geen wonder dat Airbus met al zijn vliegtuigtypen 
in modelvorm de weg naar DNW gevonden heeft. Naast Airbus 
behoren ook andere grote namen uit de vliegtuigindustrie tot de 
vaste klantenkring van het NLR en DNW, zoals Boeing, Lockheed 
Martin, Bombardier en Fokker. 

NLR, een wereldspeler met Hollandse roots
De roots van het NLR liggen in Nederland, maar de wereld is het 
speelveld van het NLR. Naast de landen in Europa die zich van 
oudsher bezighouden met vliegtuig ontwikkelprogramma’s 
komen er nieuwe spelers op de markt. Het NLR ontplooit steeds 
meer activiteiten in opkomende economieën als Brazilië, China, 
Zuid-Korea en de Verenigde Arabische Emiraten. Zo heeft het NLR 
voor de Braziliaanse vliegtuigbouwer EMBRAER het geavanceerde 
windtunnelmodel van de KC-390 ontworpen en gebouwd.

Europese samenwerking creëert antwoorden
De luchtvaart is een grensoverschrijdende thematiek. Het NLR 
participeert daarom samen met andere organisaties zoals de 
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Fokker in grote 
Europese programma’s als SESAR (Single European Sky ATM-
Research) en Clean Sky 2. Clean Sky is er op gericht de Europese 
luchtvaart duurzaam te maken én concurrerend te houden. Met de 
kennis die het NLR opdoet in deze programma’s is het ook in staat 
vragen van overheid en industrie op de middellange en lange 
termijn te beantwoorden.
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Veiligheid voorop
Het NLR heeft zijn expertise op veiligheid gebundeld 
in het eigen Air Transport Safety Institute (NLR-ATSI), 
een internationaal kenniscentrum op het gebied van 
luchtvaartveiligheid. In dat verband werkt het NLR aan 
het op veilige wijze invoeren van nieuwe technologieën, 
het implementeren van gewijzigde vliegoperaties en het 
integreren van op afstand bestuurde luchtvaartuigen 
in het civiele luchtruim. Daarnaast analyseert het de 
eventuele gevolgen voor de luchtvaartveiligheid van 
nieuwe hoge gebouwen of windmolens in de buurt van 
luchthavens. 

NLR-ATSI levert onder meer diensten op het gebied van 
accident investigation, airline fuel effi  ciency, fatigue risk 
management, procedure design, runway safety, safety 
assessment en safety management.

Inkomsten in 2014 in euro's:  73 miljoen

Contracten
Vraaggestuurde programma's

 56 miljoen (76%)
 17 miljoen (24%)

 Industrie
 Civiele luchtvaart
 Defensie & Veiligheid Overheid
 Ruimtevaart

 28 miljoen (39%)
 15 miljoen (21%)
 26 miljoen (35%)
 4 miljoen (5%)

Verdeling over sectoren

Facts and Figures

Aerospace Systemen 
Luchtverkeer
Lucht- & Ruimtevaartuigen
Directie en Directiestaf
Ondersteunende Diensten

Verdeling FTE’s (exclusief DNW)

130176

125
51

71
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Het NLR is georganiseerd rond een vijftal sectoren: 

NLR, van meerdere markten thuis

Civiele luchtvaart
Het NLR ondersteunt organisaties in de civiele luchtvaart die 
werken aan het verhogen van de operationele capaciteit, 
de veiligheid, de effi  ciency en aan het verminderen 
van milieugevolgen van het vliegverkeer. Zo is het NLR 
betrokken bij de ontwikkeling van stillere en zuiniger start- 
en landingsprocedures, bij schonere motoren en nieuwe 
naderingsprocedures met behulp van satellietnavigatie.

Defensie en veiligheid overheid
Het NLR voert voor de overheid diverse taken uit op het gebied 
van defensie en nationale veiligheid: van beleidsvorming tot 
technische en operationele ondersteuning en van advies tot 
training. Zo draagt het NLR bij aan beschermen van militairen 
tijdens internationale vredesmissies. 

Defensie- en veiligheidsindustrie 
De defensie- en veiligheidsindustrie kan bij het NLR terecht 
voor onder andere het opstellen of analyseren van eisen en de 
ontwikkeling van technologie voor het testen, kwalifi ceren of 
certifi ceren van producten en diensten. 

Civiele industrie
Het NLR levert ook support aan de civiele industrie. Dat kan gaan 
om onderzoek op terreinen als  aerodynamica, aero-akoestiek 
en aero-elasticiteit of om het ontwerpen en ontwikkelen van 
composieten vliegtuigcomponenten, zoals landingsgestellen. 
Windtunneltesten en vliegproeven, advisering en training; het NLR 
heeft al deze competenties in huis. 

Ruimtevaart
De ruimtevaartsector wordt op zijn wenken bediend met 
capabilities als het ontwerp van satellieten en de ontwikkeling van 
warmtetransportsystemen of met zijn kennis op het gebied van 
aardobservatie en navigatie. Zo levert het NLR in samenwerking 
met ESA een bijdrage aan de ontwikkeling van een Europees 
satelliet-navigatiesysteem. 

De defensie- en veiligheidsindustrie kan bij het NLR terecht 
voor onder andere het opstellen of analyseren van eisen en de 
ontwikkeling van technologie voor het testen, kwalifi ceren of 
certifi ceren van producten en diensten. 
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Een passagiersvliegtuig in de lucht wordt bijgetankt. Dit kan op lange-afstands-

routes aanzienlijke besparingen op brandstof en CO
2
 emissies opleveren. 
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Technologische vernieuwingen volgen elkaar steeds sneller op. Hierbij is anticiperen beter dan reageren en 
samenwerken eff ectiever dan soleren. Vooral omdat nieuwe technologie vaak van toepassing is op meerdere sectoren. 
Wat in de ruimtevaart werkt, kan ook voor de luchtvaart werken en andersom. En wat voor defensie ontwikkeld wordt, 
kan ook een oplossing bieden voor de burgerluchtvaart.

NLR brengt de toekomst dichterbij

Bijtanken in de lucht voor de burgerluchtvaart
In het militaire luchtverkeer bestaat bijtanken in de lucht 
al jaren. In Europees verband onderzocht het NLR of ook 
civiel luchtverkeer op lange-afstandsroutes kan besparen op 
brandstofverbruik en de uitstoot van CO2 kan verminderen 
Tijdens een serie simulatievluchten kregen piloten verschillende 
scenario’s voorgeschoteld. Uit deze experimenten bleek dat 
ook bij turbulentie, slecht zicht of als een motor uitvalt, een 
passagiersvliegtuig veilig in de lucht kan worden bijgetankt. 

Satellietdata voor veiliger vliegen
Rond onze planeet cirkelen heel wat satellieten. Voor 
telecommunicatie, wetenschappelijk onderzoek, aardobservatie 
en navigatie. Het NLR is direct betrokken bij navigatiesystemen 
als Global Navigation Satellite Systems (GNSS), EGNOS (European 
Geostationary Navigation Overlay System) en Galileo (het 
Europese, civiele antwoord op het Amerikaanse GPS). Het NLR 
beschikt over de expertise om deze data te interpreteren en 
bruikbaar te maken voor eindgebruikers in de civiele luchtvaart- 
en defensiesector. Daarnaast vinden deze data steeds meer hun 
weg naar het railtransport, de energiesector, de agrofoodsector en 
het waterbeheer. 

Veilig vliegen van onbemande vliegtuigen 
Hoe kun je onbemande vliegsystemen, of  ‘Remotely Piloted 
Aircraft Systems’ (RPAS) veilig integreren in het luchtruim? Het 
NLR kan deze vraag beantwoorden dankzij de kennis op het 
gebied van luchtruimintegratie en wet- en regelgeving. Daarnaast 
heeft het NLR de beschikking over onderzoeksfaciliteiten op het 
gebied van Air Traffi  c Management (ATM), zoals vluchtsimulators, 
een laboratoriumvliegtuig en eigen RPAS’s. In opdracht van het 
Ministerie van Defensie doet het NLR bijvoorbeeld onderzoek 
hoe je RPAS’s kunt inzetten voor het verzamelen van beelden bij 
tactische helikoptermissies en daarmee de ’situational awareness’ 
bij luchtoperaties in teamverband kunt verbeteren. 

Center of excellence
In december 2013 had het NLR de primeur om voor de European 
Space Agency (ESA) en Eurocontrol een testroute te vliegen op 
basis van de eerste vier operationele satellieten van het Galileo-
systeem. Ook in 2014 heeft het NLR met zijn laboratoriumvliegtuig 
succesvol een nieuwe naderingsprocedure uitgevoerd op basis 
van satellietnavigatie.

7

het waterbeheer. 
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In de ACM Pilot Plant wordt onderzoek gedaan naar 

geautomatiseerde fabricage technologieën voor composieten. 
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Zonder innovatie, geen luchtvaartindustrie. Dat geldt ook voor de sterk internationaal georiënteerde Nederlandse 
luchtvaartindustrie. Het NLR levert dan ook graag een bijdrage aan het innoverende vermogen van deze industrie. 
Nu zijn innovaties vaak niet pasklaar. Kennis en expertise zijn nodig om geavanceerde ideeën om te zetten in bruikbare 
technieken en praktische toepassingen. 

Innovatie praktisch gezien 

Field Lab voor toepassingsgericht onderzoek
Het NLR levert een bijdrage aan het innoverende en 
concurrerende vermogen van de lucht- en ruimtevaartindustrie 
en zet daarbij de nieuwste faciliteiten in. Een voorbeeld hiervan 
is de Automated Composite Manufacturing (ACM) Pilot Plant van  
het NLR, waar onderzoek gedaan wordt naar geautomatiseerde 
fabricage technologieën voor composiet. Het Field Lab, 
geopend in 2015 is tot stand gekomen onder een Publiek-Private 
Samenwerking tussen Fokker Landing Gear en het NLR, in nauwe 
samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en 
regionale overheden. Daarmee is het Field Lab de belichaming 
van de ’gouden driehoek’ tussen industrie, kennisorganisaties en 
overheid. 

Eff ectief oefenen met virtuele tegenstanders 
Samen met Airbus Defence and Space heeft het NLR een 
Embedded Training systeem ontwikkeld voor Lockheed Martin. 
Dit Embedded Combat Aircraft Training System (E-CATS ) kan 
tijdens de vlucht in een trainingsscenario virtuele tegenstanders 
en andere spelers simuleren en wordt standaard in de F-35 cockpit 
ingebouwd. Vliegers van gevechtsvliegtuigen kunnen nu effi  ciënt 
en tegen lagere kosten complexe confl ictscenario’s oefenen. In 
het Nationaal Technologie Project ’Smart Bandits’ ontwikkelde 
het NLR tactische trainingsscenario’s met virtuele en intelligente 
tegenstanders op NLR’s Fighter 4-Ship. Deze onderzoeksimulator 
kan collectieve tactische operaties simuleren van maximaal vier 
gevechtsvliegtuigen. 

Meten op het moment suprême
Wat is de invloed van een blikseminslag op een vliegtuig? Om dat 
uit te zoeken heeft Airbus een meetsysteem van het NLR en de TU 
Eindhoven ingezet tijdens testvluchten met het nieuwe toestel, 
de A350 XWB. Het NLR ontwikkelde hiervoor de geavanceerde 
meetelektronica die elektrische signalen omzet in digitale data. De 
ontwikkelaars van de instrumentatie slaagden er in een systeem 
te ontwikkelen dat niet uitvalt tijdens het moment suprême én 
accuraat meet tijdens een blikseminslag. 

3D printen van metaal
Het NLR heeft een ultramoderne Selectieve Laser Melting 
(SLM) machine, ofwel een 3D-metaalprinter. SLM is een 
3D-productiemethode die grote voordelen biedt zoals minder 
afval, gewichtsreductie en meer ontwerpvrijheid. In 2014 is het 
NLR een programma gestart voor de Nederlandse industrie en 
het MKB om 3D metaal geprinte producten gecertifi ceerd te 
krijgen. Dit programma wordt uitgevoerd als een Joint Industrial 
Participation (JIP) en past in het Topsectorenbeleid van de 
overheid. overheid. 
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Bijzondere intelligentie voor de NH90 
helikopter 
In samenwerking met Fokker Landing Gear heeft het NLR 
de controller voor het neuswielstuursysteem van de NATO 
Frigate Helicopter (NFH) ontwikkeld, een van de twee 
versies van de NH90. Vervolgens heeft het prototypes ge-
maakt en aan kwalificatietesten onderworpen. Daarnaast 
heeft het NLR composieten onderdelen voor het landings-
gestel van de NH90 ontwikkeld. De metalen trailing arm is 
gemaakt met behulp van NLR’s ’Resin Transfer Moulding’ 
(RTM). Met deze productiemethode voor vezel versterkte 
kunststoffen kan in één productiestap een complexe vorm 
gemaakt worden
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Het NLR wil de strategische partner van de Nederlandse luchtvaart- en defensie-industrie zijn én blijven. Industrie en 
NLR werken samen om kennis om te zetten in producten voor de markt. Voor overheden draagt het NLR bouwstenen 
aan voor beleid ten aanzien van veilig, effi  ciënt en milieuvriendelijk luchtverkeer. Het NLR streeft naar verregaande 
samenwerking met bedrijven in de lucht- en ruimtevaartsector. Zo heeft het Nederlandse bedrijf Airborne Technology 
Centre in 2014 een vestiging geopend in het Composites Manufacturing Technology Centre (CMTC). Dit centrum is 
onderdeel van CompoWorld Incubators in Flevoland en het stelt Airborne Technology Centre in staat uiteenlopende 
en zeer geavanceerde onderdelen voor de vliegtuigindustrie te produceren. 

NLR, strategisch partner van overheid en bedrijfsleven

NLR’s Serious Games: ‘nuttig om te leren 
samenwerken’
Het NLR onderzoekt de toepasbaarheid en eff ectiviteit van 
Serious Games als hulpmiddel bij het leren van niet-technische 
vaardigheden op het gebied van leiderschap, samenwerken en 
veranderprocessen. Een voorbeeld hiervan is het spel AeroGame 
dat het NLR met partners heeft ontwikkeld en is bedoeld om 
veranderprocessen in Air Traffi  c Management (ATM) beter 
beheersbaar te maken. Door dit spel te ‘spelen’ leren deelnemers 
(betrokkenen bij ATM)  zich beter voor te bereiden op de geplande 
aanpassingen van het ATM systeem die nodig zijn om de capaciteit 
en effi  ciëntie van het vliegen te verhogen.  De eerste deelnemers 
van Aerogame waren belanghebbenden van luchthavens, 
luchtvaartmaatschappijen en overheden. Zij vonden serious gaming 
een nuttige tool voor de ondersteuning bij veranderprocessen. 
Enkele deelnemers: “It is an innovative way of working together”, 
“It supports motivation”, “AeroGame has great potential to get all 
stakeholders involved in the future development of ATM.”

Voorbereid op de komst van de F-35
In samenwerking met de industrie en de overheid positioneert 
het NLR zich als een belangrijk Europees centrum voor onderhoud 
en logistiek voor de lucht- en ruimtevaart. Met de komst van de 
F-35 Lightning II jachtvliegtuig richt defensie zich op het invoeren 
en het operationeel gebruik van dit nieuwe toestel, waarbij het 
gebruik maakt van de technische en operationele expertise van 
het NLR. Meer in het bijzonder ondersteunt het NLR de Defensie 
Materieel Organisatie (DMO) en de Commando Luchtstrijdkrachten 
op het gebied van luchtwaardigheid, onderhoud, training, 
missie-ondersteuning en elektronische oorlogsvoering van de 
F-35. Daarnaast is het NLR betrokken bij de voorbereidingen voor 
het instandhoudingsprogramma van de F-35. De tools voor het 
management van onderhoud (Prognostic & Health Management) 
zijn hiervan het eerste tastbare resultaat. 

One stop shop voor thermoplasten
Van lucht- en ruimtevaart, auto-industrie, maritieme industrie tot 
de transport- en de medische branche, vele sectoren zijn op zoek 
naar lichtere en meer duurzame materialen en naar vermindering 
van de kosten. Het NLR heeft binnen het TAPAS-consortium 
(Thermoplastic Aff ordable Primary Aircraft Structure) ruime ervaring 
met op polymeer gebaseerde composietmaterialen. Hierin werken 
Nederlandse bedrijven en kennisorganisaties samen met Airbus aan 
de toepassing van thermoplastisch composiet. Het NLR aandeel 
omvat de ontwikkeling van een rompdeel, een motorophanging 
en een wet box structuur. Dit laatste is een deel van het horizontale 
staartvlak bestaande uit een boven en onderhuid, voor- en 
achterliggers met ribben ertussen, dat eventueel gevuld kan 
worden met brandstof. Ook ontwikkelt het NLR ‘integrated design 
systems’ om structuren te kunnen ontwerpen. Vervolgens voert het 
NLR een full scale test uit op een van de onderdelen.
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Heldere cockpitdisplays, zelfs in fel zonlicht
Het NLR heeft met nationale en internationale 
partners een nieuwe technologie ontwikkeld voor 
cockpitdisplays. De nieuwe technologie (gebaseerd 
op kleurenconversie door remote fosfor) zorgt voor 
een beter contrast en een grotere helderheid. Om de 
optische eigenschappen van de nieuwe display te 
testen heeft het NLR validatieonderzoek gedaan met 
haar laboratoriumvliegtuig de Cessna Citation. Op tien 
kilometer hoogte en in extreem fel zonlicht waren de 
displays nog steeds goed leesbaar.
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Meten is weten, maar wat er vervolgens met die wetenschap gedaan wordt, dat is de stap die een klant samen met het 
NLR zet. Het NLR maakt kennis toepasbaar in zowel de civiele als de militaire lucht- en ruimtevaart. Van veilige start- en 
landingsprocedures tot strategische en technische oplossingen voor defensie; het NLR is dankzij de multidisciplinaire 
aanpak in staat op vele gebieden synergie te bieden.

Het NLR maakt meer van kennis

Defensie en veiligheid overheid
Het NLR is de belangrijkste Nederlandse kennisleverancier voor 
de militaire lucht- en ruimtevaart. De langdurige samenwerking 
tussen het NLR en defensie heeft tot doel om met innovaties een 
zo groot mogelijke operationele effectiviteit te bereiken. Het NLR, 
met zijn unieke kennis en faciliteiten, ondersteunt defensie bij het 
maximaliseren van de inzetbaarheid van militairen en materieel, 
het verlagen van de onderhouds- en reparatiekosten en het 
verminderen van operationele kosten. 

Synergie ruimtevaart en luchtvaart
Satellietsystemen spelen een steeds belangrijker rol bij het 
efficiënt en milieuvriendelijk opereren van de civiele en militaire 
vliegtuigvloot. Het NLR is betrokken bij de ontwikkeling 
van satellietsystemen en neemt deel aan de Galileo en IRIS-
programma’s. Het door ESA geïnitieerde IRIS programma richt zich 
op ondersteuning van air traffic management (ATM) op basis van 
satellietcommunicatie.

Smart buyer dankzij het NLR 
Nederland heeft behoefte aan strategische tanker- en 
transportvliegtuigen en neemt daarom samen met andere Europese 
landen deel aan het project: Pooled procurement and operation of a 
common international fleet. In dit project van het Europees Defensie 
Agentschap (EDA) voorziet het NLR EDA en de Defensie Materieel 
Organisatie (DMO) van onafhankelijke kennis over technische en 
operationele aspecten van tanker-transportvliegtuigen. Zo kunnen 
EDA en defensie de rol van ‘smart buyer’ invulling geven.

Meetmethoden internationaal omarmd
Het NLR werkt aan efficiëntere luchthavenoperaties door de 
samenwerking tussen de verschillende partijen op een luchthaven 
te verbeteren. Het afstemmen van de planning van aankomende 
en vertrekkende vliegtuigen is daar een goed voorbeeld van. Het 
NLR ontwikkelt daarnaast computermodellen om nauwkeurig 
geluidshinder te kunnen vaststellen. NLR’s meetmethoden zijn nu 
de wettelijke norm voor de Nederlandse luchtvaart. In navolging 
hiervan maken luchthavens over de hele wereld gebruik van deze 
geluid- en risicocontouren. Een voorbeeld is  het Indira Ghandi 
International Airport in New Delhi. Hier stelde het NLR (voor de 
Indiase overheid) de normen vast voor vliegtuiggeluid voor de 
ontwikkeling van een beter geluidbeleid en -handhavingssysteem. 

In dienst van de veiligheid: in de lucht en op de 
grond
Het NLR heeft alles in huis om procedures, routes en 
luchtruimindelingen te ontwikkelen. Met de real-time 
simulatiefaciliteit (NARSIM) voor Air Traffic Management (ATM) kan 
het NLR vaststellen of de verwachte voordelen worden bereikt 
en of de oplossingen vanuit operationeel perspectief uitvoerbaar 
zijn. Vervolgens kunnen nieuwe procedures aan de hand van een 
stappenplan geleidelijk worden ingevoerd. Het Runway Incursion 
Alerting System Schiphol (RIASS) bijvoorbeeld, een extra vangnet 
tegen mogelijk botsingsgevaar op de landings- en startbanen, is 
hier een bewijs van. Dit unieke waarschuwingssysteem voor de 
luchtverkeersleiding op Schiphol heeft het NLR ontwikkeld met de 
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).

©
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Ultramoderne faciliteiten
NLR’s ultramoderne faciliteiten staan open voor vele 
organisaties. Ze zijn onder te verdelen in:

Air-traffic system-simulatoren:  
ATM-systeem, NARSIM Radar - een 
verkeersleidingscentrum- / radarsimulator NARSIM Tower.

Vluchtnabootsers en missiesimulatiefaciliteiten:  
GRACE, APERO, Fighter 4-Ship (F4S), Helicopter Pilot 
Station (HPS), UAS-lab en Helmet Mounted Display (HMD).

Laboratoriumvliegtuig:  
Cessna Citation II.

Aerospacesystems-faciliteiten:  
Seeker Test Facility, ruimtevaart- en geo-informatie, 
optische, geluids- en trillingsproeven, eCFD (flow 
simulation).

Prototypefabricage- en testfaciliteiten:  
Tow Placement Robot, Resin Transfer Moulding machine 
(harsinjectie), Fibre Placement Machine (thermoharders), 
Selective Laser Melting Robot (3D printer metaal), 
constructietestfaciliteiten (o.a. de Testhal), 
levensduurbewaking vliegtuigen.

Aero-engineering testfaciliteiten:  
Aero Engineering Facility, Elektromagnetische 
grootheden lab, fijnmechanische apparatuur, 
environmental testing (hoge / lage temperatuur, 
vochtigheid, zout spray, decompressie, hoogte, 
waterdichtheid).

Windtunnels:  
Geëxploiteerd door DNW: de Grote Lagesnelheidstunnel 
(LLF), de Lagesnelheidstunnel (LST), de Hogesnelheids-
tunnel (HST) en de Supersonische Tunnel (SST).

De tiltrotor vormt de ideale combinatie van helikopter en vliegtuig. Hier wordt 

de Europese tiltrotor in de Duits-Nederlandse Windtunnels (DNW)  getest. 
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Het NLR beschikt over unieke, grootschalige en strategische onderzoeksfaciliteiten die - samen met de kennis en kunde 
van onze medewerkers - de basis vormen voor het toegepast onderzoek van het NLR. De industrie, het MKB en de 
overheid maken van deze faciliteiten gebruik. Hiermee versterkt het NLR de innovatieve slagkracht, het concurrerend 
vermogen en de effectiviteit van overheid en bedrijfsleven. 

Faciliteiten versterken innovatieve kracht

Vlucht- en missiesimulatoren, aangevuld met 
kennis
Met de vluchtsimulators van het NLR kunnen nieuwe 
vliegprocedures worden onderzocht, voor verschillende 
vliegtuigtypes. De simulatoren zijn hebben een modulaire 
opbouw en alle software is binnen het NLR beschikbaar, waardoor 
het mogelijk is een simulatie snel aan te passen. 

Windtunnels meer dan aerodynamisch
Vliegeigenschappen meten van vliegtuigen of helikopters, de 
aerodynamica van auto's, vrachtwagens of bruggen vaststellen? 
Het NLR beschikt over verschillende windtunnels, geëxploiteerd 
door DNW, een joint venture met het Duitse zusterinstituut DLR. 
Via deze joint venture heeft het NLR ook toegang tot windtunnels 
in Duitsland. 

NLR’s laboratoriumvliegtuig
NLR’s laboratoriumvliegtuig, een Cessna Citation, biedt 
opdrachtgevers de mogelijkheid nieuwe technologie in de praktijk 
te testen. Zo heeft het NLR vliegproeven op het gebied van 
sliphoek kalibratie uitgevoerd voor het Flight Test Center van een 
grote Chinese vliegtuigfabrikant. 

Faciliteiten voor nieuwe materialen
Het NLR is al jaren onderscheidend op het gebied van nieuwe 
materialen en hun productieprocessen. Dit uit zich onder andere 
in een nieuw programma voor de Nederlandse industrie en het 
MKB om 3D metaal geprinte producten gecertificeerd te krijgen. 
Daarnaast is het recent geopende composieten Field Lab een 
voorbeeld hoe het NLR technologische expertise (door)ontwikkelt. 
Hierin is alles gericht op onderzoek naar geautomatiseerde 
fabricageprocessen voor composieten.

Ruimte geven aan ruimtevaarttechnologie 
Het NLR heeft uitgebreide kennis van space systems engineering, 
inclusief missie-analyse en stand- en baanregelingen van 
satellieten. Deze expertise kan het NLR onder meer inzetten 
voor ontwikkeling en testen van kleine satellietplatformen. 
Voor het simuleren van de ruimte en voor de ontwikkeling 
van testsystemen heeft het NLR een Space System Simulation 
Laboratory. Daarnaast beschikt het NLR over diverse testfaciliteiten 
die de ontwikkeling van ruimtevaartsystemen en componenten 
ondersteunen. 
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