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Hyperlooptechnologiebedrijven bundelen hun krachten voor de 

oprichting van de eerste internationale Hyperloop Association 

  

Brussel, 8 februari 2023 - Pionierende hyperlooptechnologiebedrijven Hardt, Hyperloop One, 

Hyperloop Transportation Technologies, Nevomo, TransPod, Swisspod Technologies en Zeleros 

hebben hun krachten gebundeld om de "The Hyperloop Association" op te richten, de eerste 

wereldwijde vereniging binnen de hyperloopindustrie. De oprichtingsakte werd op 14 december 

2022 ondertekend door de zeven initiatiefnemers.  Het Koninklijk Besluit voor het opzetten van de 

vereniging wordt in de komende weken verwacht, gevolgd door een officiële aankondiging van de 

vereniging. 

Hyperloop is een nieuw, supersnel transportsysteem dat bestaat uit autonome, volledig 

elektrische zwevende voertuigen die met hoge snelheden in een lagedrukomgeving zich 

voortbewegen. Hyperloop zal de vervoerstijd van passagiers en vracht tussen steden en landen 

aanzienlijk verkorten en is energie-efficiënter en duurzamer dan alle huidige vormen van collectief 

vervoer 

De Hyperloop Association zal de ontwikkeling en groei van deze opkomende transportmarkt 

stimuleren en dit in samenwerking met regelgevende overheden en instanties voor 

transportbeleid ondersteunen. Als verenigde entiteit die de hyperloopindustrie vertegenwoordigt, 

is de nieuwe vereniging vooral: 

·        Het aanspreekpunt voor de sector, de go-to organisatie voor alle aan hyperloop 

gerelateerde zaken; 

·        De belangenbehartiger voor haar leden, voor het vertegenwoordigen en promoten van 

hyperloopinitiatieven; 

·        De expert om advies en inzichten te verstrekken aan besluitvormers en belanghebbenden 

over hyperloop en aanverwante onderwerpen. 

Vanuit Brussel zal de Hyperloop Association nauw samenwerken met de Europese Commissie, het 

Europees Parlement, Europe`s Rail Joint Undertaking, belanghebbenden uit de industrie, 

onderzoekscentra en de academische wereld om de vooruitgang te bevorderen en de 

wijdverspreide implementatie van het innovatieve transportsysteem op Europese schaal en 

wereldwijd te vergemakkelijken. 

De Hyperloop Association wordt vertegenwoordigd door Ben Paczek, CEO en medeoprichter van 

Nevomo, die werd verkozen tot inaugurele voorzitter van de organisatie. 
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In een verklaring over de volgende stappen van de vereniging zei de heer Paczek: "In de komende 

maanden verwachten we belangrijke ontwikkelingen op het gebied van hyperloop. De Europese 

Commissie zal een begin maken met de werkzaamheden aan het regelgevend kader voor hyperloop, wat 

een belangrijke mijlpaal is voor de industrie. Niet alleen in Europa, maar ook wereldwijd. Ten aanzien 

van deze gelegenheid kijkt de Hyperloop Association uit naar de samenwerking met Europese en 

internationale instellingen en belanghebbenden uit de industrie en naar het laten zien van 

hyperlooptechnologieën als een haalbare, geavanceerde, veilige en milieuvriendelijke 

mobiliteitsoplossing van morgen”. 

De Hyperloop Association verwelkomt bedrijven, publieke en private entiteiten en non-

profitorganisaties die een rol spelen in de waardeketen van de hyperloopindustrie om lid te 

worden. De oprichtende leden streven naar inclusiviteit en sterke samenwerking tussen 

deskundigen uit de industrie, onderzoeks- en ontwikkelingsorganisaties en de academische 

wereld. 
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