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Ford Lommel Proving Ground - Expertise in drive training bevestigd 
door Minister Peeters 
 

• Lommel Proving Ground na 55 jaar nog steeds leading testcenter voor Ford voertuigen 
ontwikkeld voor Europa 

• Bezoek Vlaams Minister voor Mobiliteit Lydia Peeters op 17 mei 2021 

• Investeringen van 23 miljoen euro in de voorbije 5 jaar 

• Mogelijkheden als laboratorium voor een veiliger mobiliteit 

• Expertise in rijvaardigheidstraining nu ook voor externe klanten 
 

Lommel, 17 mei 2021 – In een tijd waarin persoonlijke mobiliteit voor grote omwentelingen 
staat, kon Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters op de Ford Lommel Proving Ground 
zien dat het ontwikkelingscentrum klaar is voor de mobiliteit van morgen. 
 
Ter gelegenheid van haar 55-jarig bestaan als test- en ontwikkelingscentrum, mocht Ford 
Lommel Proving Ground Minister van Mobiliteit Lydia Peeters verwelkomen. Een nuttig bezoek 
om de deskundigheid van de Limburgse ingenieurs en technici te demonstreren op een moment 
dat de automobielsector volop in transformatie is, of het nu gaat om persoonlijke mobiliteit, 
rijhulpmiddelen of types aandrijvingen. 
 
Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “Ford Lommel Proving Ground is een echte 
meerwaarde voor Limburg en heel Vlaanderen. De modernste rijhulpsystemen van nieuwe 
generaties auto’s kunnen er getest worden. Deze systemen kunnen de bestuurders 
ondersteunen, waarschuwen of helpen bij het uitvoeren van de rijtaak. Dit kan bijdragen tot een 
veiliger verkeer” 
 
Ford Lommel Proving Ground heeft een oppervlakte van 320 hectare en beschikt over 105 km 
testbanen om representatieve testmogelijkheden te bieden voor het gehele Europese 
wegennet. Een 400-tal mensen werken op de site, waaronder een honderdtal ingenieurs en een 
honderdtal testpiloten, in een 24/7 schema. Elk jaar wordt 5 à 6 miljoen kilometer gereden met 
testvoertuigen. In de afgelopen vijf jaar is 23 miljoen euro geïnvesteerd in de uitbreiding, 
modernisering en onderhoud van de infrastructuur. 
 
Omdat veiligheid het sleutelwoord is bij de ontwikkeling van Ford-producten, en het testen van 
Ford-producten, heeft Ford Lommel Proving Ground de nodige testfaciliteiten om de modernste 
rijhulpsystemen te testen. Dit is een unieke infrastructuur, zeldzaam in Europa, die het mogelijk 
maakt het onderzoek naar bijvoorbeeld actieve veiligheid en autonoom rijden te bevorderen. 
 
Ten slotte heeft Minister Lydia Peeters ook een van de grootste troeven van Ford Lommel 
Proving Ground kunnen ervaren: de kwaliteit van de Drive Training, dankzij het 
opleidingscentrum waarlangs de ingenieurs en testpiloten van Ford in Europa passeren. Een 
opleidingscentrum dat strenge, progressieve onderwijsprocessen heeft ontwikkeld die specifiek 
zijn voor de verschillende soorten tests, van het trekken van aanhangwagens tot het rijden met 
hoge snelheid. Tot de belangrijkste troeven van de opleidingsafdeling behoren de “Skid Cars” 
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die continu alle gladde rijomstandigheden kunnen simuleren waarmee een automobilist te 
maken kan krijgen. 
 
“Ford Lommel Proving Ground test niet enkel de laatste veiligheidsnufjes van nieuwe wagens, 
maar werkt ook actief aan rijopleidingen voor Ford ingenieurs en testpiloten in Europa, en vanaf 
nu zelfs voor buitenstanders. Educatie en opleiding blijven erg belangrijk want voertuigen 
veroorzaken geen ongevallen, bestuurders wel! Mensen beseffen vaak onvoldoende aan welke 
gevaren ze zichzelf en andere weggebruikers bloostellen door deel te nemen aan het verkeer”, 
bevestigde Lydia Peeters na een voorproefje van de opleidingsmogelijkheden.  
 
Het opleidingscentrum, dat nu al actief is voor de organisatie van “Ford Driving Skills For Life” 
en van het “Terugkommoment”, zal in 2021 een belangrijke evolutie ondergaan door voluit Drive 
Trainingen aan te bieden voor klanten buiten Ford. Vanaf de tweede helft van dit jaar zullen 
bedrijven, en nadien particulieren, een beroep kunnen doen op de expertise van de 15 
instructeurs van het opleidingscentrum om te profiteren van één van de standaard cursussen of 
van een opleiding op maat. 
 
Aan het einde van het bezoek kon Minister Peeters ook kennismaken met de dynamische 
kwaliteiten van de 100 % elektrische Ford Mustang Mach-E waar ze zichtbaar van genoot. Een 
primeur want de Mustang Mach-E wordt over twee weken gelanceerd in België. 
 

### 
 

About Ford Motor Company 
Ford Motor Company is a global company based in Dearborn, Michigan. The company designs, 
manufactures, markets and services a full line of Ford cars, trucks, SUVs, electrified vehicles and Lincoln 
luxury vehicles, provides financial services through Ford Motor Credit Company and is pursuing 
leadership positions in electrification; mobility solutions, including self-driving services; and connected 
services.  Ford employs approximately 188,000 people worldwide. For more information regarding Ford, 
its products and Ford Motor Credit Company, please visit www.corporate.ford.com.  
 
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual 
markets and employs approximately 43,000 employees at its wholly owned facilities and consolidated 
joint ventures and approximately 55,000 people when unconsolidated businesses are included. In 
addition to Ford Motor Credit Company, Ford Europe operations include Ford Customer Service Division 
and 14 manufacturing facilities (10 wholly owned facilities and four unconsolidated joint venture facilities). 
The first Ford cars were shipped to Europe in 1903 – the same year Ford Motor Company was founded. 
European production started in 1911. 
 
Ford in Belgium & Luxemburg 
Ford Belgium distributes Ford vehicles and Ford original parts in Belgium & Luxemburg, since 1922. 
Ford Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 
approximately 390 employees.  
 

### 
 

Contact: 
Jo Declercq – Directeur Communications & Public Affairs – 02.482.21.03 – jdecler2@ford.com 
Julien Libioul – Press Officer – 02.482.21.05 – jlibioul@ford.com 
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