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Bertrand Piccard en Hyundai 
Uitgebreid partnership met Zwitsers visionair  

 

 Zwitsers visionair en initiatiefnemer van Solar Impulse, Bertrand Piccard, start 

een pan-Europees partnership met Hyundai Motor 

 Piccard deelt de waarden van Hyundai om innovatieve oplossingen te vinden 

die het milieu beschermen 

 Hij is sinds 2017 brand ambassador voor Hyundai Frankrijk en werkt vanaf nu 

samen met Hyundai op pan-Europees niveau 

 Piccard brak onlangs het wereldafstandsrecord voor brandstofcelvoertuigen 

met een Hyundai NEXO 

 
Offenbach – 27 mei 2020 
 
Hyundai Motor heeft de start aangekondigd van een nieuw, pan-Europees  partnership met 
Bertrand Piccard. Piccard is een Zwitsers ontdekkingsreiziger die bekend werd door als eerste 
een non-stop ballonvlucht om de wereld te maken en door zijn vlucht om de aarde met een 
vliegtuig op zonne-energie. Hij deelt met Hyundai de toewijding aan innovatie en bescherming 
van het milieu: zijn organisatie, de  Solar Impulse Foundation, legt zich toe op het vinden van 
duizenden oplossingen die “uitdagingen op milieuvlak aanpakken terwijl ze de economische 
groei mogelijk maken”.  
 
Na een succesvolle samenwerking waarbij Piccard brand ambassador was voor Hyundai Frankrijk, 
besliste het bedrijf om de samenwerking uit te breiden tot een partnership op pan-Europees niveau.  
 
“Bertrand Piccard is een voorloper op het vlak van schone mobiliteit met een holistische benadering 
en hij heeft dezelfde progressieve geest als Hyundai,” zegt Andreas-Christoph Hofmann, Vice 
President Marketing & Product bij Hyundai Motor Europe. “De rijke uitwisseling met hem als 
onafhankelijk partner zal ons helpen om onze activiteiten op het vlak van schone en emissievrije 
mobiliteitsoplossingen verder te ontwikkelen terwijl we onze positie bij de leiders op dit vlak verder 
uitbouwen.” 
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Bertrand Piccard: wetenschapper, vernieuwer, ontdekkingsreiziger 
 
Bertrand Piccard is een gevierd pionier die staat voor vernieuwende mobiliteitsoplossingen. Als 
wetenschapper, psychiater, uitvinder en ontdekkingsreiziger was hij de eerste om de wereld rond te 
varen in een ballon. In 2016 omcirkelde hij nogmaals de aardbol, dit keer met een revolutionair 
vliegtuig op zonne-energie dat de naam Solar Impulse droeg. Als voorvechter van de eco-mobiliteit 
richtte hij een stichting op met dezelfde naam om innovatieve en milieuvriendelijke oplossingen 
voor de verschillende uitdagingen van onze tijd te promoten.  
 
“Hoe zou ik, nadat ik om de wereld vloog in een elektrisch vliegtuig aangedreven door enkel zonne-
energie, kunnen rijden met iets anders dan een auto met een lage of zelfs geen uitstoot. Dat is exact 
wat Hyundai aanbiedt. Ambassadeur worden voor dit merk is voor mij dan ook evenzeer een 
logische als een ecologische keuze.” 
 
Gedeelde toekomstvisie  
 
Hyundai en Piccard delen dezelfde vooruitstrevende geest. Als verkenner van nieuwe manieren van 
denken en handelen, was Piccard één van de eersten om de bescherming van het milieu te zien in 
het kader van winstgevendheid, door ecologie en economie met elkaar te verzoenen en sinds het 
jaar 2000 schone technologieën te promoten dankzij zijn uitvindingen en verwezenlijkingen. 
Hyundai staat ook voor innovatie, door het ontwikkelen van op grote schaal geproduceerde, 
ecologische mobiliteitsoplossingen om zo emissievrije mobiliteit bereikbaar te maken voor meer 
mensen. Met gedeelde waarden om nieuwe mobiliteitsoplossingen te vinden en het milieu te 
beschermen, vertegenwoordigt dit partnership een perfecte match om e-mobiliteit te promoten.  
 
 
Eerdere samenwerkingen tussen Hyundai en Piccard 
 
Piccard was al sinds 2017 brand ambassador voor Hyundai Frankrijk.  
 
In 2018 was Piccard voorzitter van ‘Hydrogen Today’, een door Hyundai georganiseerde conferentie 
voor de verschillende stakeholders in de waterstofindustrie om een stand van zaken van de sector 
in Frankrijk op te maken. Waterstofmobiliteit speelt een essentiële rol in het koolstofvrij maken van 
het transport.  
 
In 2019 brak Piccard het wereldrecord voor de langste met een brandstofcel afgelegde afstand met 
slechts 6 kg waterstof. Piccard reed 778 km doorheen Frankrijk met een Hyundai NEXO, waarbij hij 
verschillende prominente figuren uit de politieke wereld en de waterstofindustrie ontmoette. 
 
Eerder dat jaar schakelde Piccard over van een Hyundai Ioniq naar de nieuwe Kona Electric. Met 
zijn ruime rijbereik, uitstekende comfort en hoogwaardige technologie is de volledig elektrische SUV 
een aantrekkelijke keuze voor de Zwitserse wetenschapper. De Kona Electric 64 kWh kan tot 484 
km afleggen op één batterijlading.  
 
Nu start Piccard een pan-Europese samenwerking met Hyundai, waardoor meer 
samenwerkingskansen om eco-mobiliteit te promoten mogelijk worden.  
 
“Hyundai deelt Piccard’s visie op een toekomst die draait op schone energie en efficiënte 
systemen,” zegt Hofmann. “Dit indachtig, zijn we verheugd om de uitbreiding van ons partnership 
aan te kondigen en kijken we ernaar uit om samen te werken aan toekomstige projecten.” 
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