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NRC, 5 januari 2019

Klimaatverandering is echt en de emissies van luchtvaart 
zijn ook echt. Maar het beeld van luchtvaart als de Grote 
Boze Wolf in klimaatland is meer gebaseerd op framing 
dan op feiten.

Die negatieve framing van luchtvaart begon eind jaren 
negentig.  In 1998 maakten we daarvan een eerste 
analyse en daaruit  bleek dat de claims zwak tot niet 
waren onderbouwd.

Maar de framing is inmiddels veel heftiger en 
gecompliceerder en heeft invloed op de politieke 
besluitvorming. Dat kan leiden tot ineffectief of zelfs 
averechts werkend beleid.

Zelfs gerenommeerde media accepteren de framing 
zonder kritische vragen. Zo bevatte de NRC van zaterdag 
5 januari 2019 een bijlage van twaalf pagina’s, naar eigen 
zeggen geboren uit vliegschaamte, waarin nogal wat 
framing langs kwam.

Op de achterpagina van die bijlage werd overigens een 
vogel, de rosse grutto, uitgeroepen tot kampioen 
duurzaam vliegen. De reden voor die uitverkiezing is 
interessant: zie de volgende pagina.
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Het echte inzicht:

vliegen is bijzonder efficiënt

Uit de tekst blijkt dat de Rosse Grutto zijn 
lichaamsgewicht aan brandstof nodig heeft 

om 5000 km te overbruggen. Een B777 
gebruikt voor die afstand ongeveer een kwart 

van zijn ZFW*, zijn ‘lichaamsgewicht’. 

• Zero Fuel Weight: het gewicht van het vliegtuig met alles 
erop en eraan, inclusief passagiers en vracht, maar zonder 
de brandstof. De energie-inhoud van vet is vergelijkbaar 

met die van kerosine: 40 MJ/kg versus 45 MJ/kg
De echte kampioenen:

moderne vliegtuigen
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De framing van luchtvaart als de Grote Boze Wolf begon In 1998. Dat jaar stelde 
Milieudefensie dat een vliegreis op sommige routes zorgt voor tien keer zoveel CO2-
uitstoot en acht keer zoveel vervuiling als een treinreis. Ze gaven ook een bron voor die 
claim: een rapport van CE. In dat rapport stond echter dat voor een typische vakantiereis 
naar de Middellandse Zee, een afstand van ongeveer 1500 km, het directe energiegebruik 
van de gewone trein ongeveer een derde is, dus niet een tiende, en dat de vervuiling door 
die treinreis toen 15% meer was dan die door een vlucht.

De sleutelwoorden in de claim van Milieudefensie zijn ‘op sommige routes’: de uitspraak 
geldt alleen voor routes waarop de trein, net als de TGV*, stroom uit kerncentrales 
gebruikt.

Franse stroom komt voor 85% uit kerncentrales. En dan kloppen de uitspraken. Mits je natuurlijk 
de CO2-uitstoot die het gevolg is van de aanleg en het onderhoud van de infrastructuur niet mee 
rekent.

* Train à Grande Vitesse, in het Nederlands HSL: Hogesnelheidslijn. 

Actielabel Milieudefensie, oktober 1998

foto: Leonid Andronov / shutterstock.com
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De echte boodschap van Milieudefensie:

Kies voor Kernenergie

Eurostar adverteert nog steeds met 90% lagere CO2-uitstoot door de HSL dan door het vliegtuig. Volgens de eigen 
persberichten betrekt Eurostar zijn elektriciteit van een ‘low-carbon source’. Volgens de bedrijfsinformatie is dat 
EDF, voorheen British Energy. Een exploitant van vooral kerncentrales. Dus ook hier klopt wat wordt gezegd. Maar 
het heeft wel gevolgen voor wat de echte boodschap van Eurostar en van Milieudefensie eigenlijk is.

foto: www.hollandfoto.net / shutterstock.com
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De volgende onderwerpen komen aan de orde:

1. Wat is luchtvaart

2. Elke modaliteit heeft zijn eigen plek

3. CO2-uitstoot

4. Complexe framing 

5. Verminderen van uitstoot

6. HSL-spoor: uitbreiden of niet

7. Energie transitie voor luchtvaart

8. Een zijstap: subsidies

9. Overige klimaateffecten

10. Conclusie
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Luchtvaart is net als andere 
infrastructuur, en net als kapitaal en 
menskracht, een van de 
randvoorwaarden voor 
economische ontwikkeling. 

En net als bij die andere factoren 
hangt het vervolgens van de 
economische ontwikkeling af 
hoeveel van die randvoorwaarde, in 
dit geval dus luchtvaart, nodig is. De 
grafiek hiernaast maakt dat goed 
zichtbaar.

Niet Schiphol of de KLM kiezen dus 
voor groei, maar de samenleving die 
naar economische groei streeft. En 
als voor economische groei wordt 
gekozen is het niet handig  energie 
te steken in de per definitie 
tegenstrijdige opdracht de groei van 
luchtvaart daarna te beperken.

Het is effectiever die energie te 
besteden aan het zo veel mogelijk 
beperken van de nadelige gevolgen 
van luchtvaart. Zoals inderdaad 
klimaateffecten en geluidhinder.

In 2020 raakte  door de covid-
maatregelen van de diverse 
overheden de koppeling overigens 
ernstig verstoord en was de krimp 
van de luchtvaart extreem.

Om de samenhang goed zichtbaar te maken zijn twee verschillende schalen gebruikt. Dat maakt ook duidelijk dat luchtvaart een gevoelige 
thermometer is voor de economische ontwikkeling: luchtvaart reageert meestal heftiger dan het GDP/BNP.

Bron GDP: World Bank, National accounts data and OECD National Accounts data files 

Bron RPK: (Revenue Passenger Kilometers): ICAO, World total  revenue traffic
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Aantal

Reizigers

Afstand
Nederland Europa Intercontinentaal

Elk vervoermiddel heeft zijn eigen plek in de 
puzzel en die plek wordt bepaald door de 
afstand en de vervoersvraag. Omdat de 
aanleg van HSL-spoor al gauw 25 miljoen 
euro per km kost kan een HSL, als de 
subsidie niet al te gek moet worden, alleen 
voor dikke vervoersstromen worden 
aangelegd. Volgens de rekenkamer van de 
EU vanaf 25.000 passagiers per dag.

Omdat luchtverbindingen vrijwel geen 
infrastructuur nodig hebben zijn die al met 
honderd of minder passagiers per dag 
mogelijk.

Voor intercontinentale afstanden is er geen 
alternatief voor vliegtuigen. Het tijdperk van 
de grote passagiersschepen eindigde met de 
komst van de B747. Alleen al de 
kapitaalkosten van zo’n schip zijn per pkm* 
tien keer zo hoog als de kosten van een 747.

Ook vanuit klimaatoogpunt was hun tijd 
voorbij: ondanks de lage snelheid gebruikt 
een passagiersschip per pkm zeven keer 
zoveel energie als een vliegtuig.**

* pkm = passagier kilometer: het vervoer van één 
passagier over één kilometer.

**  George Marshall  van het Climate Outreach 
Information Network: “Travelling to New York and 
back on the QEII, in other words, uses almost 7.6 times 
as much carbon as making the same journey by plane.”  
The Guardian, 20 december 2006.
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Ook als de individuele prestatie van een vliegtuig goed zou zijn, dan nog kan de 
totale omvang om CO2-uitstoot groot zijn door de grote omvang van het 
vliegverkeer. Dat is echter niet het geval. De bijdrage is betrekkelijk gering.

De groei van CO2-uitstoot door luchtvaart (sterke groei is een vaak gehanteerd 
argument om speciale aandacht voor luchtvaart te rechtvaardigen) is door dat lage 
startpunt ook vlakker dan die van diverse andere bronnen. 

Zowel het grootste aandeel als de sterkste groei zien we overigens bij
elektriciteitscentrales, power plants.

Bron: Olivier, J.G.J., Van Aardenne, J.A., Dentener, F., Pagliari, V., Ganzeveld, L.N. and J.A.H.W. Peters (2005) 

Recent trends in global greenhouse gas emissions: regional trends 1970-2000 and spatial distribution of key sources in 2000 Env. Sc., 2 (2-3), 81-99. DOI: 10.1080/15693430500400345.

1012 kg CO2
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Sources: IEA; EDGAR 3.2 and FT2000; USGS, FAO, GFED; WL

Original Publication: Olivier, J.G.J., Van Aardenne, J.A., Dentener, F., Pagliari, V., Ganzeveld, L.N. and J.A.H.W. Peters (2005) 

Recent trends in global greenhouse gas emissions: regional trends 1970-2000 and spatial distribution of key sources in 2000 Env. Sc., 2 (2-3), 81-99. DOI: 10.1080/15693430500400345.

Zelfs het volledig afschaffen van het vliegen zou niet veel helpen om het 
klimaatprobleem op te lossen. En als de transportbehoefte dan door 
andere vervoerswijzen zou worden ingevuld, zou het effect per saldo nog 
kleiner en misschien zelfs slechter zijn.

Als je echt een groot probleem wilt oplossen is het zinvol je te concentreren 
op de grootste oorzaken. Dan kunnen zelfs kleine stappen veel effect 
hebben.  De meeste aandacht zou daarom moeten worden besteed aan 
elektriciteitsopwekking. Niet alleen
vanwege de bijdrage, nu 25% , ook omdat
straks alle energie door of via uitstootvrije 
elektriciteit moet worden geleverd.
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De data van de vorige twee grafieken gingen niet verder dan 2005, 
maar de bijdrage van de luchtvaart bleef ook recent, en rekenend met 
alle uitgestoten broeikasgassen, onder de 2%. Zelfs geheel afschaffen 
van luchtvaart zou niet veel opleveren. 

Bovendien moet het vervoer dan ook niet door andere 
vervoermiddelen worden overgenomen, want dat zou averechts 
kunnen werken: naast passagiersschepen presteren ook andere 
alternatieven vaak slechter dan een vliegtuig.

Wat natuurlijk niet wegneemt dat ook luchtvaart uitstootvrij moet 
worden. Het probleem is dat luchtvaart, anders dan andere 
modaliteiten, al decennialang steeds efficiënter is geworden. Het is 
daardoor moeilijk geworden om nog verder te verbeteren.

Gelukkig is er tijd om oplossingen te bedenken: de bijdrage van 
luchtvaart wordt pas interessant als de grote bronnen, zoals 
bijvoorbeeld elektriciteitsproductie, uitstootvrij zijn geworden.

Al met al is de focus op luchtvaart tamelijk bijzonder. De focus zou 
moeten liggen op de productie van die uitstootvrije elektriciteit. 
Daarmee kun je gelijk al 25% van de uitstoot vermijden. 

De volgende fase zou dan moeten zijn ook voor overige toepassingen 
overstappen van fossiele brandstoffen op elektriciteit , of wanneer dat 
niet mogelijk is op met uitstootvrije elektriciteit gemaakte waterstof 
en e-kerosine. Daarmee vermijd je nog eens bijna 50% uitstoot en in 
totaal dus meer dan 73%. Inclusief die bijna 2% van de luchtvaart.
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= 2,75 Gt

(Sept. 19, 2019)

Het feit dat luchtvaart op dit moment slechts een kleine 
bijdrage levert wordt door de framers inmiddels 
geaccepteerd als moeilijk te weerleggen.

Dus is de framing gewijzigd van luchtvaart als grote 
bedreiging nu naar luchtvaart als grote toekomstige
bedreiging.

Zie bijvoorbeeld dit artikel in de New York Times. De kop 
is alarmerend en op het eerste gezicht lijkt het artikel zelf 
te zeggen dat luchtvaart in haar eentje, door de enorme 
groei, in 2050 een kwart van het beschikbare carbon 
budget zal opeisen. Want de uitstoot door luchtvaart zal 
verdrievoudigen van 0,9 Gt nu naar 2,75 Gt in 2050.

Een eerste snelle controle laat echter al zien dat het 
allemaal wat anders ligt. Zie de twee volgende pagina’s.
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Wanneer er verder niets verandert kan dit 
immers niet waar zijn. De wereldwijde 
uitstoot bedraagt op dit moment 
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Het zou alleen waar zijn wanneer de totale uitstoot 
zou zijn teruggelopen tot 11 Gt. Wat erop neer zou 
komen dat we het probleem van de  CO2-uitstoot 
aardig in de greep krijgen.

Dat is duidelijk niet de boodschap die het artikel wil 
uitdragen. Maar de framing zit hier wat ingewikkelder 
in elkaar dan bij het vorige voorbeeld. Op de volgende 
pagina’s laten we de opbouw zien.
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Bron: www.carbonbrief.org (bn tonnes is hetzelfde als Gt: gigaton)

Het artikel in de NYT was gebaseerd op een rapport uit 2015 
over het Carbon Budget, afkomstig van een actiegroep. De 
crux is dat het Carbon Budget cumulatief is.

Dat budget voorspelt hoeveel CO2 nog kan worden 
toegevoegd aan de atmosfeer voordat een bepaalde 
temperatuur stijging, in dit geval 1,50C, volgens de 
modelberekeningen onvermijdelijk wordt.

De voorspellingen variëren nogal, zowel afhankelijk van de 
voorspeller als in de tijd, maar in het gebruikte rapport is 
uitgegaan van nog 205 Gt ruimte.

De cumulatieve verwachte uitstoot van luchtvaart, dus vanaf 
2015 tot en met 2050, wordt vervolgens gesteld op  56 Gt, en 
dat zou inderdaad 27% van die ruimte zijn.

Maar, zoals de volgende pagina laat zien, zodra je begrijpt 
waar de getallen voor staan is de framing ook hier nogal 
duidelijk.
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Gt  CO2 23 Gt (80% percentile)

20,5 Gt    (median)

18 Gt (20% percentile)

2,75 Gt    (worst case)

Bron uitstootvoorspelling: David S. Lee, Ling Lim, Bethan Owen, Shipping and aviation emissions in the context of a 2°C emission pathway, Manchester Metropolitan University (2013)

205 Gt

2,5 %

14 %

Nemen we 2020 als beginpunt dan wordt elk jaar ongeveer 40 Gt uitgestoten 
voordat maatregelen echt effect zullen hebben. We zullen dus nooit 2050 halen 
binnen het budget: het budget is volledig op in 2025. Luchtvaart zal daar 5 Gt, 
dus ongeveer 2,5%, aan hebben bijgedragen, omdat ook de groei van luchtvaart 
nog geen merkbaar effect zal hebben gehad.

De Carbon Budget getallen zijn inmiddels door het IPCC herzien, waardoor er
meer tijd beschikbaar is, maar het resultaat blijft gelijk. Wat de getallen

ook zijn, luchtvaart zal ongeveer 2,5% bijdragen. Wel kan het
aandeel van luchtvaart in 2050 zijn gestegen tot 14% (of

meer) van de jaarlijkse uitstoot indien maatregelen in
andere sectoren daadwerkelijk effectief zijn.
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Het luchtvaartaandeel is dus beperkt en daardoor zal 
de komende decennia ook de groei maar een beperkt 
effect hebben. Maar dat is niet wat de framers ons 
willen laten geloven. Daarvoor gebruiken ze graag 
percentages als gereedschap.

Zie deze eenvoudige grafiek, die nogal wat framing 
bevat: vier kleine zaken en twee grote.

De kleine zijn:

1. Luchtvaart is een wereldwijde activiteit en wanneer 
je de data beperkt tot een specifiek gebied, of dat 
nu een vliegveld is, of een land, of zelfs een 
continent, krijg je problemen met de toerekening 
en krijg je dus al gauw misleidende resultaten.

2. Het startpunt, 100%, is op 2020 gezet voor 
luchtvaart en op 1990 voor het totaal.

3. Voor luchtvaart wordt alleen de verwachting 
getoond, 2020 - 2050, en niet de historie.

4. De historie, de eerste dertig jaar, is samengeperst 
in de ruimte die in de rest van de grafiek wordt 
gebruikt voor vijf jaar.

Van de twee grote framings is er een direct zichtbaar, 
maar de andere, Flight emissions are seen rising while 
other sectors cut back, wordt pas duidelijk  wanneer de 
kleine framings zijn hersteld. Zie de volgende pagina.

Bloomberg, 10 maart 2019
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Worldwide CO2 emissions, whole economy        Aviation only

2020

De framing in de onderkop suggereert dat luchtvaart 
niets aan emissieproblemen heeft gedaan terwijl andere 
sectoren wel hun verantwoordelijkheid hebben genomen.

Historisch gezien klopt dat niet: de luchtvaartuitstoot 
groeide ongeveer even snel als de die van de economie 
als geheel: 0ngeveer 2,5% per jaar.

Maar de groei van luchtvaart was ongeveer twee keer zo 
groot als die van de economie: ongeveer 5% per jaar 
tegen 2,5% voor de economie als geheel. Dus luchtvaart 
is al minstens dertig jaar erg actief en succesvol in het 
terugdringen van de uitstoot. 

Precies die remmende voorsprong maakt het lastig nog 
verder te verbeteren, terwijl andere sectoren pas recent 
zijn begonnen met terugdringen.

De voorspelling dat vanaf nu de luchtvaaruitstoot met 5% 
per jaar zal toenemen is daardoor waarschijnlijk correct. 

Dat brengt ons bij de andere grote framing. Volgens de 
grafiek zal de uitstoot door de economie als geheel 
afnemen tot 20% in 2050. Maar in dat totaal zit ook de 
luchtvaartuitstoot. Dit kan dus alleen waar zijn wanneer 
de luchtvaart ondanks de toename (tot 345% in deze 
grafiek) een klein deel van  het geheel blijft.

Mensen die gewend zijn om met getallen en percentages 
te werken zien in deze grafiek dus een hele andere 
boodschap dan de framers beogen. Luchtvaart is niet de 
Grote Boze Wolf in klimaatland: luchtvaart heeft juist 
betrekkelijk weinig invloed.

Bloomberg,10  maart 2019 (gecorrigeerd voor de kleine framings)
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• Beschikbare tijd 30 jaar

De focus van framers op luchtvaart is nogal bijzonder, omdat 
luchtvaart op zichzelf op geen enkele manier in staat is het 
wereldwijde klimaatprobleem op te lossen. Desondanks 
moet ook luchtvaart als verantwoordelijk onderdeel van de 
samenleving er alles aan doen om uitstoot te verminderen.

Het goede nieuws is dat er vrij veel tijd beschikbaar is om het 
luchtvaartprobleem op te lossen. De bijdrage van luchtvaart 
wordt pas relevant wanneer maatregelen in andere 
domeinen dan luchtvaart aanzienlijke resultaten hebben 
geboekt.

Wel moet de luchtvaart nu al beginnen met het ontwikkelen 
van oplossingen. En dat gebeurt ook. Dat kan kleinschalig, 
zodat de schade beperkt blijft wanneer een bij nader inzien 
onhandige weg is gekozen.  

Eerst oplossingen ontwikkelen en pas bij bewezen succes 
opschalen is verstandig en mogelijk. Daarbij moeten we 
oppassen voor technische of operationele maatregelen die 
tot reductie van uitstoot leiden, maar een negatieve invloed 
hebben op veiligheid.

Daarnaast moeten uiteraard ook maatregelen die veel 
kosten, maar weinig opbrengen, worden vermeden. Die 
nemen middelen in beslag die beter kunnen worden besteed 
aan maatregelen die wel veel effect hebben.
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De vier opties die zijn geopperd om de luchtvaartuitstoot te verminderen 
kunnen we nu op basis van feiten in plaats van op basis van framing 
nader bekijken. Daarbij kan optie 2, accijns op kerosine,  twee 
doelstellingen hebben. 

De eerste is vliegen duurder maken als doel op zich. Dit in de hoop dat 
mensen daardoor minder gaan vliegen, wat wordt behandeld bij optie 1.

De andere motivatie voor optie 2 is dat het duurder maken van kerosine 
zal leiden tot zuiniger vliegtuigen. Dit is een misvatting die het gevolg is 
van onvoldoende luchtvaartkennis.

Helaas is het een tamelijk algemeen probleem dat luchtvaartkennis niet 
wordt toegepast, of misschien niet eens beschikbaar is, in het publieke 
debat. Dat kan leiden tot beleid dat negatief uitpakt voor de 
samenleving en tegelijkertijd ineffectief of zelfs contraproductief is 
wanneer het gaat om het klimaat. 

Een verlies-verlies situatie. Precies daarom is framing zo schadelijk. 
Feiten blijven belangrijk, zelfs al worden beslissingen uiteindelijk vaak op 
basis van emotie genomen.
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Visionaire luchtvaartpioniers, zoals Santos Dumont, zagen  luchtvaart 
als middel om de wereld te verenigen en oorlog uit te bannen. De 
oprichter van de KLM, Albert Plesman, zei het zo: “De luchtoceaan 
verbindt alle volkeren.”

Dat sentiment zat ook achter het besluit van de Conventie van 
Chicago in 1944, zie de preambule, om internationaal verkeer via 
belastingvrijstelling te bevorderen. Handeldrijven is beter dan vechten 
en als je de buren beter kent ben je eerder geneigd het eerste te doen 
dan het laatste. Oorlogen zijn slecht voor mensen, en ze zijn ook niet 
zo goed voor het milieu en het klimaat.

Uiteraard is het al dan niet bevorderen van internationale 
kennismaking een politieke keus en die keuze staat vrij. Al lijkt het er 
wel op dat het klimaat beter af is met internationale samenwerking 
dan met internationale conflicten.

Maar in de huidige tijd  hebben we nog een reden, zoals wordt gesteld 
in het NYT-artikel. Ontbossing is de op een na grootste bron van CO2-
uitstoot en veel wordt veroorzaakt door mensen die in hun 
levensonderhoud willen voorzien door het verkopen van hardhout of 
het verbouwen van cash-crops. Bijvoorbeeld palmolieplantages. 
Luchtvaart maakt andere activiteiten mogelijk die wellicht heilzamer 
zijn voor zowel de mens als de planeet.

Ook in de huidige tijd kan het bevorderen van internationale 
contacten dus nog steeds een goed idee zijn. Maar een discussie 
daarover is legitiem. Daarbij gaat het niet om het belang van 
individuen, maar van de voor- en nadelen voor de samenleving en de 
wereld als geheel. De uiteindelijke afweging is aan de politiek.

Maar als je kiest voor minder vliegen moet die behoefte aan mobiliteit 
niet worden ingevuld met ander vervoer. Want waar nu wordt 
gevlogen is dat bijna altijd ook voor het klimaat de beste optie. Je zult 
dus mobiliteit als zodanig moeten beperken en daarvoor moet dan die 
politieke afweging van de effecten worden gemaakt.

Volkskrant, 9 juli 2020
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Leeggewicht

Alleen brandstof

Alleen lading

Brandstof of lading 80% van de capaciteit

100 ton

40 ton
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Want omdat vliegtuigen hun brandstof voor de hele 

vlucht vanaf het begin moeten meenemen, en 

maximum gewichten tot op de kilogram worden 

gerespecteerd, betekent zuiniger vliegen meer ruimte 

voor betalende lading. Dus al was de brandstof gratis, 

dan nog werden vliegtuigen steeds zuiniger. Zoals is 

gebleken.

Wel wordt het met duurdere brandstof natuurlijk 

eerder aantrekkelijk om een ouder vliegtuig in te ruilen 

voor een nieuwer en dus ook zuiniger type. Maar dat is 

een tijdelijk en dus niet een structureel  effect.

Vaak wordt voor het duurder maken van kerosine als 

argument aangevoerd dat dit vliegtuigfabrikanten zal 

dwingen om vliegtuigen zuiniger te maken. Net zoals 

met auto’s is gebeurd. Dat is echter een fundamenteel 

misverstand, veroorzaakt door gebrek aan kennis van 

de luchtvaart.

* Dit is wat een vliegtuig maximaal 
mag wegen wanneer het van de gate 
vertrekt aan het begin van de vlucht. 
De maximale structurele gewichten 
worden door de vliegtuigfabrikant 
voorgeschreven. De getallen zijn 
kenmerkend voor een Boeing 777-200, 
maar het principe is universeel.

Max Zero Fuel Weight      200 ton 

Max Taxi Weight *             300 ton 
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• 1960: 1 liter per  12 pkm * (DC8)

• 1970: 1 liter per 30 pkm  (B747)

• 2000: 1 liter per 44 pkm ** (B777)

• Bij snelheden van 800 – 900 km/uur ***

*  pkm staat voor passagierkilometer: het  vervoeren van 1 passagier over 1 
kilometer. Een auto die 1 op 15 loopt produceert met alleen de bestuurder 15 
pkm per liter, met twee inzittenden 30 pkm per liter en met drie 45 pkm per 
liter.

Dit laat gelijk zien dat de bezettingsgraad van een vervoermiddel grote 
invloed heeft op de prestatie. De hoge gemiddelde bezettingsgraad is een van 
de factoren waardoor vliegtuigen zo efficiënt zijn.

**  In 2019 was het gemiddelde verbruik over de hele vloot wereldwijd 1 liter 
per 33 km, dus ongeveer gelijk aan dat van een moderne auto met twee 
inzittenden.

***  Dit is misschien wel de meest indrukwekkende eigenschap van 
luchtvaart: bij snelheden van acht tot negen keer de gemiddelde snelheid van 
een auto is het brandstofgebruik ongeveer gelijk aan dat van een auto met 
twee of drie inzittenden.

Dat is helemaal opmerkelijk voor wie weet dat de luchtweerstand van een 
object toeneemt met het kwadraat van de snelheid. De weerstand bij de 
snelheid van een vliegtuig is dus 60 tot 80 keer zo groot als de weerstand bij 
100km/uur. Vandaar dat het matigen van de snelheid zo effectief is bij auto’s 
om minder uitstoot te bevorderen. 

Dat dit bij vliegtuigen niet zo werkt is voor veel mensen moeilijk te bevatten. 
Op de volgend bladzijde laten we zien waardoor dat komt.
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Vliegtuigen: 800 – 900 km/uur

Rosse Grutto: 70 km/uur

Voor veel mensen is het onbegrijpelijk dat vliegtuigen heel 

snel vliegen en toch zo zuinig zijn. 8 keer zo snel betekent 

immers 82, dus 64 keer, meer weerstand.

Dat klopt voor de wrijvingsweerstand, die ook wel de zero-

lift weerstand wordt genoemd, maar vliegtuigen en vogels 

hebben daarnaast te maken met de weerstand die nodig is 

om in de lucht te blijven: de weerstand van de vleugels. Die 

kunnen bij hogere snelheid kleiner zijn en/of onder een 

kleinere hoek in de luchtstroom staan om toch voldoende 

draagkracht te generen. De weerstand die het gevolg is van 

het produceren van draagvermogen, de geïnduceerde 

weerstand, neemt daardoor juist af met hogere snelheid en 

dat gaat ook kwadratisch. 

Er is dus een optimale snelheid en wel daar waar die twee 

lijnen elkaar kruisen. Bij welke snelheid die kruising plaats 

vindt hangt af van het gewicht van vogel of vliegtuig. Voor 

de rosse grutto  is dat bij 70 km/uur, voor vliegtuigen als een 

B737 of een B777 ligt dat rond de 800 tot 900 km/uur.

Langzamer vliegen dan de optimale snelheid  kost meer 

energie en is dan ook niet verstandig. Dat dit ook de 

kruissnelheden van de grutto respectievelijk het vliegtuig 

zijn is dus geen toeval. 

Zie voor meer details en andere interessante feiten over 

vliegen: Henk Tennekens (1991), De wetten van de vliegkunst, 

Bloemendaal: Aramith.
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Wet van behoud van energie

25

De oude framing van eind vorige eeuw, treinen stoten per pkm 90% 

minder uit dan vliegtuigen, wordt nog steeds gebruikt. Recent is daar 

nieuwe framing bij gekomen: klimmen naar de vlieghoogte kost heel 

veel energie  en daarom moet je voor afstanden tot 500 km op de 

grond blijven.

Inderdaad is het energiegebruik per passagier per kilometer (pkm) 

over afstanden korter dan 500 km wat hoger dan bij vluchten over 

langere afstanden met hetzelfde vliegtuig. Dat heeft echter niets te 

maken met de energie die nodig is om naar de vlieghoogte te 

klimmen. Want als gevolg van de wet van behoud van energie wordt 

die energie tijdens de daling vrijwel volledig teruggewonnen. Een 

vliegtuig dat op tien kilometer hoogte vliegt gebruikt, als het gas dicht 

gaat voor de daling, de potentiële energie om de snelheid vast te 

houden en kan dan al dalende nog minstens 200 km overbruggen. 

Juist op de korte afstanden wordt de in de klim opgebouwde 

potentiële energie daarmee vrijwel volledig teruggewonnen.

Op de langere afstanden wordt minder teruggewonnen, want het 

gewicht van de brandstof die mee omhoog is genomen 

vertegenwoordigt ook potentiële energie. Maar het gewicht van de 

brandstof die tijdens de kruisvlucht wordt verbruikt verdwijnt daarmee 

uit het vliegtuig. Kortom, hoe korter de vlucht, hoe vollediger de 

energie die in de klim is gestoken wordt teruggewonnen. Dat een 

vliegtuig op langere afstanden gemiddeld wat zuiniger is dan op korte 

komt doordat de luchtdichtheid, en daarmee de weerstand, op de 

normale vlieghoogte maar ongeveer een derde is van de 

luchtdichtheid op zeeniveau. Op korte afstanden profiteer je daar 

minder van.  Zie het bericht ‘Verloren kennis’ voor een uitgebreidere 

toelichting.

Kennis van de natuurwetten en van de opbouw van de atmosfeer is nuttig om te begrijpen 
waarom vliegtuigen zo buitengewoon zuinig zijn. Maar je hebt het niet nodig om te bepalen 
welk vervoermiddel in welke situatie de minste uitstoot veroorzaakt. Daarvoor volstaat 
eenvoudig rekenwerk. Hoeveel energie gebruik je, hoeveel passagiers vervoer je, en welke 
afstand leg je daarmee af. Zie voor dat rekenwerk de volgende pagina’s.

https://notthebigbadwolf.com/verloren-kennis/
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Voor treinen maakt de afstand weinig uit voor de uitstoot per passagier per 

kilometer (pkm), maar de gemiddelde bezettingsgraad is wel belangrijk. Die ligt 

voor de HSL op 50%. Ter referentie zijn bezettingsgraden toegevoegd van 30%, 

het gemiddelde van de gewone trein, en van 70%. 

Door hun grote flexibiliteit hebben vliegtuigen een hoge en stabiele 

bezettingsgraad van meer dan 80%, maar daar maakt juist de afstand wat uit. In 

navolging van een vaak gemaakte verdeling is gekeken naar bestemmingen die 

hemelsbreed gemeten minder dan 250 km, van 250 tot 500 km, van 500 tot 750 

km en van 750 tot 1500 km zijn verwijderd van Amsterdam.

De gemiddelde uitstoot van vluchten tussen 500 en 750 km bleek met 90 

gram/pkm vrijwel gelijk te zijn aan het gemiddelde van vluchten tussen 250 en 

500 km (92 gram/pkm) en die zijn daarom in de grafiek samengevoegd. 

Het verbruik van een HSL-trein is wat lastig te achterhalen, maar Milan Janić van 

de TU Delft komt bij een bezettingsgraad van 100% op 40 gram/pkm. Hij heeft 

gerekend met een uitstoot van 546 gram CO2/kWh voor de 

elektriciteitsproductie. 

Die uitstoot varieert nogal in Europa, van 56 gram in Frankrijk tot 751 gram in 

Polen. In deze en de volgende grafieken is gerekend met het huidige Europese 

gemiddelde van 255 gr/kWh en daardoor met 19 gram voor 100% bezetting en 

dus 37 gram bij 50%.

Een HSL presteert dus wat directe uitstoot betreft inderdaad  beter dan een 

vliegtuig. Maar het is slechts een deel van het verhaal. Want de aanleg van HSL-

spoor gaat gepaard met nogal veel uitstoot en die moet je toch echt 

meerekenen. 
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https://research.tudelft.nl/en/publications/estimation-of-direct-energy-consumption-and-cosub2sub-emission-by
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https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/overview-of-the-electricity-production-3/assessment-1
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/overview-of-the-electricity-production-3/assessment-1
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Het zal duidelijk zijn dat bij een afschrijving van 40 
jaar op infrastructuur en 20 jaar op voertuigen die 
componenten bij de trein een aanzienlijke 
bijdrage leveren aan de uitstoot per pkm.

Bij het vliegtuig is die bijdrage zeer gering. 

* Startbanen: 445 vliegvelden (Eurostat) met gemiddeld 3 banen (aanname) van gemiddeld 3,2 km (aanname). De luchtvaart pkm omvat overigens alleen 
de productie van intra-Europese vluchten, zowel nationaal als internationaal. De startbanen en vliegtuigen produceren natuurlijk ook intercontinentale 
pkm’s, maar dat maakt de bijdrage aan de Europese uitstoot alleen maar heel veel kleiner en laten we daarom gemakshalve buiten beschouwing.

De CO2-uitstoot als gevolg van de aanleg en 

het gebruik van de infrastructuur heeft bij de 

trein grote invloed en wordt hierna verder 

bekeken. 

De bijdrage die ontstaat bij de productie van de 

vervoermiddelen is bij de trein ook fors, maar 

wordt in dit stuk verder niet gebruikt. Het 

kostte teveel tijd om dat precies te 

achterhalen. Een eerste verkenning gaf aan dat 

bij het produceren van een rijtuig (gewicht 

ongeveer 40 ton) ongeveer 1400 ton CO2

ontstaat. Bij afschrijving over 20 jaar is dat 70 

ton per jaar. Een rijtuig produceert gemiddeld 3 

miljoen pkm per jaar, zie de grafiek, wat 

neerkomt op 23 gr CO2 per pkm.

Het leeggewicht van een B737 is ook ongeveer 

40 ton, maar al zou de productie daarvan door 

de wellicht andere mix van materialen vier keer 

zoveel energie kosten als van een rijtuig, dan 

nog zou de bijdrage minder dan 3 gr/pkm zijn.
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Bron: Eurotransport GHG 2050, Final report, 2011

Hoe weinig de infrastructuur bijdraagt aan de uitstoot door 

luchtvaart laat ook deze grafiek zien, waarin GHG staat voor 

Green House Gas. Het gaat om de uitstoot veroorzaakt door de 

infrastructuur (zowel de aanleg als het gebruik) als percentage 

van alle uitstoot in de totale levenscyclus.

Bij luchtvaart is die bijdrage 2% tot maximaal 3%, bij het spoor 

9% tot maximaal 85%.

De typische waarde voor de gewone trein is ongeveer 30%., 

maar voor de HSL kan die bijdrage oplopen tot 85%. 

Dat lijkt hoog, maar een HSL moet worden ingevlochten in 

bestaande infrastructuur en hoogteverschillen moeten worden 

afgevlakt. Soms moet ook kwetsbare omgeving worden 

beschermd. Al met al blijken daarvoor vrij veel tunnels en 

viaducten nodig te zijn.

Het aandeel van tunnels in de totale lengte van een traject kan 

daardoor variëren tussen bijvoorbeeld 5%  op de Spaanse 

Hoogvlakte en in Noordwest Frankrijk tot 45% voor de Britse 

HS2 Londen-Birmingham.

Dat dit gevolgen heeft voor de uitstoot per kilometer spoorlijn 

is natuurlijk niet verrassend.
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Bron afbeelding: UIC pag. 21
Procenten zijn toegevoegd

Hoe hoger het percentage tunnels hoe groter de uitstoot 

per jaar. Een onderzoek van de internationale spoorwegunie 

(UIC) (International Union of Railways, 2016), komt op een 

uitstoot van 70 ton CO2/km/jaar bij 5% tunnels. Voor 35% 

tunnels geeft de UIC 240 ton/km/jaar.

Bij 15% tunnels komt rekenkundige interpolatie dan uit op 

127 ton/km/jaar. Bij 1 miljoen reizigers per jaar is dat 

127 gram/pkm. Voor dunne vervoersstromen is een HSL 

daarmee vanuit klimaatoogpunt dus geen goede optie.

UIC geeft bovendien aan dat hun data wat gebrekkig zijn. 

Niet alle bronnen van uitstoot konden worden 

meegenomen. Wellicht daardoor lijkt 127 ton/km/jaar wat 

aan de lage kant vergeleken met de Britse HS2, waarvan wel 

uitgebreide data beschikbaar zijn die ook nog eens in het 

publieke domein staan. 

Die gaven met 10% tunnels in 2011 al 5333 ton per km, wat 

bij afschrijving in 40 jaar neer komt op 133 ton/km/jaar. Bij 

15% tunnels zou dat 185 ton/km/jaar zijn, de helft meer dan 

wat de UIC heeft berekend. 

In de volgende grafieken is echter voor de HSL conservatief 

gerekend en is voor de uitstoot 127 ton/km/jaar 

aangehouden.
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http://uic.org/IMG/pdf/carbon_footprint_of_railway_infrastructure.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/259613/Volume5_Climate_Summary_carbon_calculation_outputs_CL-002-000.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/259613/Volume5_Climate_Summary_carbon_calculation_outputs_CL-002-000.pdf
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De bijtelling voor infrastructuur is uiteraard niet afhankelijk 

van de bezettingsgraad, maar alleen van het totale aantal 

pkm’s per jaar. Het maakt niet uit of dat aantal wordt 

bereikt met weinig volle treinen of met veel bijna lege. 

Volgens een audit van de EU Rekenkamer liggen de 

grenzen voor een levensvatbare HSL-verbinding  bij 

minimaal 9 miljoen reizigers per jaar op afstanden tot 

maximaal 500 km. Daarom kijken we vanaf een miljoen 

reizigers en niet verder dan 750 km. Bij drie verschillende 

diktes van de vervoersstroom is dit dan het resultaat.

Het gaat vooral om de afstanden van meer dan 250 km, 
want op afstanden tot 250 km is de HSL niet het alternatief 
voor het vliegtuig, maar voor de auto. Het vliegverkeer op 
de bestemmingen Brussel en Düsseldorf bijvoorbeeld is 
bijna uitsluitend netwerkverkeer. Het gaat om passagiers 
die via de hub Amsterdam aan een langere reis beginnen 
dan wel die afsluiten. Die routes hebben vrijwel geen lokaal 
vervoer. 

De volgende pagina brengt een andere invloed in kaart: de 

omwegfactor. De kortste verbinding tussen A en B is een 

rechte lijn, maar die is vrijwel nooit mogelijk. De 

gemiddelde omweg verschilt echter nogal tussen vliegtuig 

en HSL en moet daarom ook worden meegenomen.
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Hemelsbreed: 360 km

Vliegtuig: 410 km (+15%)

Trein: 540 km (+50%)

Londen - Parijs Amsterdam - Milaan München - Athene Rome - Madrid

Afstand Omweg Afstand Omweg Afstand Omweg Afstand Omweg

Hemelsbreed 345 1,00 828 1,00 1500 1,00 1360 1,00

Vliegtuig 410 1,19 1047 1,26 1685 1,12 1529 1,12

Trein 472 1,37 1222 1,48 2288 1,53 2327 1,71

Source: Infras, External Costs of Corridors, Zürich 2002

Omwegfactor Londen-Amsterdam

Treinen moeten vanwege geografisch omstandigheden en/of aansluiting op bestaande trajecten vaak aanzienlijk 
omrijden en die omwegfactor heeft invloed op de uiteindelijke prestatie. Voor de HSL hanteren we als gemiddelde 
factor 1,35 en voor het vliegtuig 1,15.

N.B.: De vliegtuigomweg wordt meestal veroorzaakt door voor militair gebruik gereserveerd luchtruim en kan in 
theorie eenvoudig worden verminderd. In de praktijk valt dat tot nu toe tegen. Een tweede factor is de noodzaak om 
bij vliegvelden om te vliegen, om zoveel mogelijk tegen de wind in te kunnen starten en landen. Op hele korte 
vluchten heeft dat meer invloed dan op langere.
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passagiers per jaar, uitstoot met omwegfactor en infrastructuur

Zoals is toegelicht op de vorige pagina is voor het vliegtuig 
in deze grafiek gerekend met een toeslag van 15% en voor 
de HSL met 35%.

Een vliegtuig presteert bij een vervoersstroom van 1 miljoen 
of minder reizigers per jaar dus altijd, en ook ruim, beter dan 
een HSL. 

Op 500 en 750 km ligt voor de gemiddelde bezettingsgraad 
van 50% het omslagpunt voor de uitstoot per passagier bij 
drie miljoen enkele reizen per jaar. 

De kosten per vermeden ton uitstoot zijn dan echter 
extreem hoog. Het is dus verstandig ook even naar de 
kosteneffectiviteit te kijken.
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Enkele reizen per jaar over een traject van 500 km

Bij de gemiddelde bezettingsgraad van 50% zijn  de kosten 
per vermeden ton op het omslagpunt van drie miljoen 
reizigers astronomisch, maar zelfs bij 5 miljoen reizigers 
komen ze nog op ruim 5000 euro. 

Zelfs bij tien miljoen reizigers zijn die kosten met 1.510 euro 
per ton een veelvoud van de kosten van het bevorderen van 
de productie van biokerosine, want dat plan kost 316 euro 
per vermeden ton. 

Pas vanaf dertig miljoen reizigers zijn de kosten per 
vermeden ton lager dan die van dat plan voor de 
stimulering van biokerosine. Zulke dikke routes vind je in 
Japan en wellicht ook in China, maar voorlopig niet in 
Europa.

Het plan voor biokerosine heeft nog een voordeel. 
Aanleggen van HSL-spoor duurt al gauw twintig jaar. De 
productie van biokerosine kan volgende week beginnen en 
heeft dan gelijk al effect. 

Bovendien kan daarmee op termijn de hele Europese 
luchtvaart uitstootvrij worden en met HSL-spoor is dat 
maximaal nog geen 4%.

Op diezelfde termijn zal echter ook alle elektriciteit voor de 
trein wellicht uitstootvrij worden opgewekt. Op de 
volgende pagina rekenen we ook dat scenario nog even 
door.

* Luchtvaart rekent voor brandstof niet met volume maar met gewicht. 

De energie-inhoud van een kilo is altijd hetzelfde, maar van een liter niet. 
Een warme liter bevat minder energie dan een koude.
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1 € per kg* / € 0,80 per liter 



1674

681

311316 316 316

5 miljoen 10 miljoen 20 miljoen

E
U

R
O

HSL biokerosine bonus

enkele reizen per jaar over een traject van 500 km
met de HSL op uitstootvrije elektriciteit

Wanneer in de toekomst alle elektriciteit uitstootvrij wordt 
opgewekt telt alleen nog de infrastructuur. De 
bezettingsgraad is dan niet meer relevant, want bij de 
infrastructuur gaat het alleen om de dikte van de 
vervoersstroom. Of die reizigers met bijna volle of bijna 
lege uitstootvrije treinen worden vervoerd maakt weinig 
uit.

Doorrekening daarvan laat zien hoe dominant die 
infrastructuur is. Want ook dan blijft het vliegtuig wat 
kosten per vermeden ton betreft heel lang de betere optie. 
Het kantelpunt voor die kosten loopt terug van 30 miljoen 
naar 20 miljoen passagiers per jaar.

Gebruik van de meer reële kosten van 50 miljoen per 
kilometer verschuift het kantelpunt bij die uitstootvrije 
elektriciteit naar 38 miljoen reizigers.

Afschrijving over 60 jaar brengt in die situatie het 
kantelpunt op 25 miljoen reizigers per jaar. Voor de Britse 
HS2 wordt dat aantal wel verwacht, maar weinig of geen 
van de andere voorgestelde Europese HSL-verbindingen 
komt daar zelfs maar bij in de buurt.

34



3 miljoen reizigers 

9 miljoen reizigers

30 miljoen reizigers

35

Binnen Europa wordt de gewone trein vaak stevig gesubsidieerd. Zo 
betaalt de Nederlandse treinreiziger ongeveer 45% van de werkelijke 
kosten. 

Hetzelfde geldt voor de HSL, zo niet sterker. Alleen al de afschrijving op 
de infrastructuur van de Eurostarlijn Parijs-Londen bijvoorbeeld zal 
ongeveer 750 miljoen per jaar zijn*. Zelfs met 10 miljoen reizigers per 
jaar (Eurostar, 2017) komt dat neer op € 75 per enkele reis. De 
gemiddelde opbrengst per enkele reis van de Eurostar is € 108,50 
(jaarverslag 2012), dus dan resteert minder dan € 35 voor de 
operationele kosten.

Maar dat gaat alleen nog maar over het economische aspect. Om 
klimaatvoordeel op te leveren moet ook aan diverse voorwaarden 
worden voldaan. Dat klimaatvoordeel wordt dan wel vrij duur betaald, 
gegeven de kosten van de infrastructuur.

Niettemin, dat is een politieke afweging en de keuze HSL te bevorderen 
ten opzichte van het vliegtuig staat vrij.  Al is het dan wel verstandig om 
de berekening goed uit te voeren en essentiële informatie niet weg te 
laten. Helaas is dat laatste wel gebruikelijk. Niet alleen bij actiegroepen, 
ook bij overheden. Zie de volgende pagina’s.

* London-Paris  472 km, waarvan 50 km Kanaaltunnel, kosten 20 miljard, en 422 km 

overig spoor, kosten 25 miljoen/km, samen ruim 30 miljard. Afschrijving in 40 jaar geeft 
750 miljoen per jaar.
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Het is handig dat de European Environmental Agency al op de eerste pagina van de Executive Summary 
meldt dat aanleg en onderhoud van infrastructuur niet zijn meegenomen. Dat bespaart beleidsmakers de 
moeite om de overige ruim 100 pagina’s door te nemen. Want daar heb je dus niets aan als je wilt weten 
wanneer het wel of niet verstandig is om HSL-spoor aan te leggen. Dit rapport is alleen nuttig als het om 
beeldvorming gaat.  

Helaas is de kans groot dat een beleidsmaker het belang van deze omissie niet beseft, want er wordt vlot 
overheen gepraat. In het rapport zelf komt deze opmerking een keer terug, maar pas op pagina 48, en ook 
daar wat terloops, omgeven door een stortvloed van cijfers en grafieken.

Daarnaast is de motivatie om infrastructuur niet mee te nemen, gebrek aan data, bijzonder. Die data zijn 
gewoon beschikbaar. Ze staan zelfs in het rapport, op pagina 35, zij het eveneens wat terloops:

Hieruit blijkt gelijk hoe belangrijk het aantal passagiers per jaar is, want met 1 miljoen passagiers heb je 
het dan bijvoorbeeld voor de HSL in Baskenland over 250 gr CO2 per pkm. Alleen voor de infrastructuur. 
En bij 3 miljoen is dat nog steeds ruim 80 gram. De toepassing van ook deze tweede bij actiegroepen 
gebruikelijk omissie is daarom nogal bijzonder. Want ook die passagiersaantallen waren beschikbaar. 
Zie de volgende pagina’s.

Naast actiegroepen stellen ook overheden vaak dat vliegtuigen vervangen door HSL-spoor een 
goed idee is. Helaas doen ook die overheden dat op basis van onvolledige rapporten:
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Deze tabel staat op pagina 50 van het rapport.

Zelfs als je voor een stedencombinatie alle 
vliegtuig- en treinreizigers optelt, kom je nergens 
in de buurt van de negen miljoen reizigers per jaar 
die de Europese rekenkamer nodig acht voor een 
levensvatbare HSL-verbinding. 

Er zijn zelfs maar drie verbindingen die boven de 
drie miljoen uitkomen en deze drie hebben al een 
HSL-verbinding. Die je dus beter niet had kunnen 
aanleggen, maar nu ze er eenmaal liggen moeten 
ze wel zoveel mogelijk worden gebruikt. Anders is 
het helemaal zonde van de energie en de uitstoot 
die de aanleg heeft gekost. 

De rest zit onder de drie miljoen, waarbij 
aanleggen per saldo juist tot meer uitstoot leidt.

De vraag of er wellicht andere stedencombinaties 
zijn waar het voor het vermijden van CO2-uitstoot 
wel verstandig is luchtverbindingen te vervangen 
door HSL-spoor wordt, voor wie het wil zien, 
interessant genoeg ook in het rapport 
beantwoord. Zie de volgende pagina.

air pax
(million)

rail pax
(million)



38

Ook in de top 10 van stedencombinaties, 
gerangschikt naar het aantal vliegtuigpassagiers,
eindigen alle combinaties onder de drie miljoen 
passagiers. Zie de tabel hiernaast die, zij het wat 
kleiner afgedrukt, op pagina 16 van het rapport staat. 
Alle overige Europese combinaties zitten dus onder 
de 1,7 miljoen.

Daarmee valt de bodem weg onder het 
voorgenomen EU-beleid om alle vluchten korter dan 
500 km te vervangen door HSL-spoor. Dat zou 
immers moeten leiden tot meer in plaats van minder 
uitstoot.  

Los daarvan zou zo’n beleid, zelfs al zou het wel 
effectief zijn, extreem weinig opleveren. Zie de 
volgende pagina. Wat weer illustreert hoe vreemd de 
focus op luchtvaart is als het gaat om effectieve 
klimaatmaatregelen. 
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Zelfs al zouden ondanks de hoge kosten alle 
vluchten korter dan 500 km worden vervangen 
door hogesnelheidslijnen, en al zou dat 
inderdaad leiden tot minder uitstoot, dan nog 
zou het effect zeer beperkt zijn.

Bijna 25% van de vluchten zou dan verdwijnen, 
maar slechts minder dan 4% van de uitstoot door 
de Europese luchtvaart. Wat, voor die minimaal 
500 miljard, minder is dan 0,2% van de totale 
uitstoot in de EU.

Voor vrijwel alle overige vluchten zal, zoals bij 
bespreking van optie 4 wordt toegelicht, 
alternatieve brandstof moeten worden 
ontwikkeld. 

Wanneer dat lukt is het eenvoudig en 
kosteneffectief om ook voor vluchten over 
afstanden tot 500 km alternatieve brandstof te 
gaan gebruiken. Het is in ieder geval veel 
goedkoper dan tegen de klippen op HSL-spoor 
aan te leggen. Het kan bovendien veel sneller 
worden ingevoerd.



“In the most favorable case for HSR, when it manages to attract a large volume of traffic away 
from the airplane, it turns out to be an extremely expensive way of achieving only modest 
reductions of emissions. (…) The concerns raised by these results (…) are multiplied if we take 
into account the fact that the enormous use of public resources to finance high-speed rail 
projects comes with a very high opportunity cost.”

Bron: Daniel Albalate and Germa Bel, The Economics and Politics of High-Speed Rail:
Lessons from Experiences Abroad, Lexington Books, 2012, p. 110-111
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Het voorgaande is allemaal niet nieuw. Al in 2012 en eerder kwamen onderzoekers 
tot soortgelijke conclusies. Wat, nogmaals, niet wegneemt dat als het spoor er 
eenmaal ligt je het beter ook maar zoveel mogelijk kunt gebruiken.  En je moet ook 
nu al beginnen met de energietransitie voor luchtvaart, de vierde van de voorgesteld 
opties om luchtvaartuitstoot terug te dringen. Want daar zit echt wel een probleem. 
Zie de volgende pagina’s.



• Elektriciteit: opslag te zwaar

• Waterstof: volume te groot

• Biofuel/e-fuel: kosten te hoog

Voor dezelfde hoeveelheid energie wegen accu’s veertig keer zoveel als kerosine en de 

kerosine eist voor lange vluchten nu al een kwart tot soms zelfs een derde van het 

maximale startgewicht op. Dat maximale gewicht kan je ook niet verhogen, want dat 

helpt de hoge efficiëntie van vliegen om zeep.

Wat gewicht betreft kan waterstof wel. Het gewicht daarvan is voor dezelfde 

hoeveelheid energie een derde van het gewicht van kerosine. Maar hier is het volume 

een probleem: kerosine levert 36.000 kJ per liter, waterstof 10 kJ. Onder druk zetten 

helpt, maar zelfs bij 700 bar is het nog maar 5.000 kJ per liter. Vloeibaar maken kan ook, 

maar dan moet je het afkoelen tot 253 graden onder nul en dan nog haal je maar 8.500 

kJ per liter. Voor kleinere vliegtuigen en korte afstanden, zeg maximaal 500 km, is het 

een optie. Daar moet nog wel veel voor worden ontwikkeld en die vliegtuigen zullen niet 

veel eerder dan 2040 op enige schaal beschikbaar zijn. 

Het enige echte alternatief voor kerosine is synthetische kerosine, die bijvoorbeeld 

gemaakt kan worden wanneer elektriciteit die uitstootvrij wordt geproduceerd met 

zonne-, wind- of waterenergie en kerncentrales niet kan worden benut door gebrek aan 

vraag, of biokerosine uit bijvoorbeeld algen of Miscanthus, olifantsgras. 

Die twee alternatieven zijn technisch mogelijk en concurreren, anders dan palmolie of 

Jatropha, niet met voedsel of bossen, omdat ook zout- of brakwater bassins kunnen 

worden gebruikt in het geval van algen en droge en arme grond in het geval van 

olifantsgras. Voor de behoefte van de hele  Europese luchtvaart zou een oppervlakte ter 

grootte van minder dan Ierland voldoende kunnen zijn. Probleem zijn de kosten: zo is 

biokerosine nu nog twee tot drie keer zo duur als fossiele kerosine. 

Voor e-kerosine is bovendien de tijd een probleem, want daarvoor is emissievrije 

elektriciteit onmisbaar en die is vooralsnog niet in voldoende mate beschikbaar. Zie de 

volgende pagina’s. Als overbrugging kan wel al biokerosine worden gebruikt. Maar dan 

moet het probleem van de kosten dus worden opgelost.
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Biofuel: nu al mogelijk

E-fuel: met uitstootvrije elektriciteit – 2040?



10.000 PJ41.000 PJ

5 - 6 keer z & w

4 keer 

25 tot 35 keer meer
zonne- en windenergie?

elektriciteit:
uitstootvrij: 55%

waterkracht: 13%
kernenergie: 26%
zon & wind: 16% 

energiegebruik elektriciteit

De EU gebruikt 41.000 PJ energie per jaar en daarvan 
wordt 10.000 PJ geleverd door elektriciteit.

Van die elektriciteit is inmiddels 55% uitstootvrij, 
waarvan 26% door kernenergie en 13% door 
waterkrachtcentrales.

Als we aannemen dat de opties voor waterkracht 
inmiddels allemaal wel zijn benut en het Duitse beleid 
om te stoppen met kernenergie Europees beleid wordt, 
betekent dat dat het geïnstalleerde vermogen aan 
zonne- en windopwekking moet verzesvoudigen om de 
elektriciteit helemaal uitstootvrij  te maken.

En daarna minimaal nog eens moet verviervoudigen om 
alle energie via elektriciteit te kunnen leveren. 
Minimaal, want voor sommige toepassingen zal 
elektriciteit eerst moeten worden omgezet in waterstof 
en daarbij gaat 20 tot 30% verloren.

Vijfentwintig keer meer zonne- en windenergie lijkt 
lastig haalbaar, nog afgezien van de leveringszekerheid. 
Kerncentrales lijken daarmee onvermijdelijk.
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379 PJ2440 PJ

8 keer zon & wind

6 - 7 keer 

50 tot 60 keer meer
zonne- en 

windenergie?

elektriciteit
uitstootvrij: 16%

waarvan kernenergie: 3%

zon & wind:
13% 

eindverbruik elektriciteit

Nederland gebruikt 2440 PJ energie per jaar en 
daarvan wordt 379 PJ geleverd door elektriciteit.

Van die elektriciteit is 16% uitstootvrij, waarvan 3% 
door kernenergie en 13% door zon en wind.

Als we aannemen dat het Duitse beleid om te stoppen 
met kernenergie Europees beleid wordt, betekent dat 
dat het geïnstalleerde vermogen aan zonne- en 
windopwekking moet verachtvoudigen om elektriciteit 
helemaal uitstootvrij  te maken.

En daarna minimaal nog eens moet verzevenvoudigen
om alle energie via elektriciteit te kunnen leveren.

Minimaal, want voor diverse toepassingen zal 
elektriciteit eerst moeten worden omgezet in 
waterstof en daarbij gaat 20 tot 30% verloren.

Vijftig tot zestig keer meer zonne- en windenergie lijkt 
niet haalbaar, nog afgezien van de leveringszekerheid. 
Kerncentrales lijken daarmee ook voor Nederland 
onvermijdelijk.
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Het zal dus nog wel even duren, zie de vorige pagina's,  voor alle elektriciteit uitstootvrij wordt 
opgewekt en nog langer voor er structurele overschotten zijn. Pas dan moet je daarmee structureel 
waterstof gaan maken, want daarbij verlies je 20 tot 30% van de energie. 

Als in de behoefte aan waterstof is voorzien kan met de dan overtollige waterstof e-kerosine worden 
gemaakt, een omzetting waarbij wederom 20 tot 30% verloren gaat. Luchtvaart komt dus als laatste 
aan de beurt en dat is ook verstandig. Al moet je wel nu beginnen met kleinschalige ontwikkeling van de 
techniek om de processen te valideren en te optimaliseren. Ook moet de ontwikkeling van de 
aangepaste vliegtuigen uiteraard doorgaan.

Op korte termijn is dus het gebruik van biokerosine de enige oplossing. Het is ook haalbaar. Met 
Miscanthus*, olifantsgras, zou voor de behoefte van de hele  Europese luchtvaart, 
63 miljoen ton  kerosine per jaar, een oppervlakte van 63.000 km2 voldoende zijn. Dat is minder dan 7 % 
van de oppervlakte die nu in de EU in gebruik is voor landbouw. Dat is veel, maar het is ook niet 
onmogelijk. Als op termijn voldoende uitstootvrije elektriciteit beschikbaar komt is het overigens ook 
niet nodig. Relatief kleinschalig beginnen is daarom verstandig.

Begin bijvoorbeeld met alle EU-vluchten korter dan 500 km. Dan hebben we het over minder dan 3,8 % 
van de benodigde biokerosine, dus over 2,4 miljoen ton en 2400 tot maximaal 4500 km2. Dat is  te 
overzien. Het is minder dan 0,4%  van de EU-landbouwgrond. Een groot land als Spanje zou in zijn eentje 
de benodigde oppervlakte kunnen leveren. Maar ook veel kleine landen, bijvoorbeeld  Nederland en 
België, zouden voor hun korte vluchten in de eigen behoefte kunnen voorzien, ondanks de lagere 
opbrengst vanwege de noordelijke ligging. Zie de volgende pagina.

Voor die afstanden tot 500 km komt waterstof overigens ook in beeld, maar pas ergens rond 2040. Niet 
alleen vanwege het wachten op emissievrije elektriciteit, ook omdat nog veel onderzoek en 
ontwikkeling nodig is voor de daarvoor geschikte vliegtuigen. De niet langer benodigde biokerosine zou 
dan kunnen worden gebruikt voor langere vluchten of voor andere doeleinden.

*Miscanthus  groeit op arme grond en heeft weinig water nodig. De opbrengst is 18 (Nederland en België) tot 30 
ton (Spanje) droge stof per hectare per jaar en per kg kerosine is 3 kg droge stof nodig, wat de kerosine-opbrengst 
op ruim 500 ton (NL, B) tot 1000 ton (Spanje) per km2 per jaar brengt.

Bron: https://ciba-biojetfuel.com/application-examples-of-miscanthus-giganteus/
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EU landbouw
1.070.000 km²

Alle EU vluchten < 500km
4500 km²

Olifantsgras
63.000 km²

https://ciba-biojetfuel.com/application-examples-of-miscanthus-giganteus/


Alle vluchten vanuit NL korter dan 500 km: 300 km2
45

Volgens het CBS is in 2019 in Nederland 3.820.000 ton kerosine getankt. Gaan we 
voor het gebruik van de korte vluchten uit van het Europese gemiddelde van 3,8% 
dan komen we  daarvoor uit op 145.000 ton. Met een lage opbrengst van
500 ton/km2 is dan ongeveer 300 km2 Miscanthus nodig.

In Nederland moeten we die 300 km2 makkelijk kwijt kunnen en dat zou een 
prachtig energietransitie project zijn. Verdeeld over drie landbouwprovincies, 
bijvoorbeeld Groningen, Noord-Brabant en Zeeland, zou dat neerkomen op 
100 km2 per provincie, dus op 10.000 hectare. 

Op het kaartje staat, voor een indruk van wat dit zou betekenen, die bijdrage voor 
Groningen ingetekend, verdeeld in zestien percelen van 625 hectare. Maar veel 
meer en dus veel kleinere percelen zijn  uiteraard ook mogelijk. Vanwege de bio-
raffinaderij die in aanbouw is in Delfzijl is Groningen wellicht ook een goede 
provincie om mee te beginnen.

Om het concreet te maken zou het eerste doel kunnen zijn om genoeg 
biobrandstof te produceren voor alle vluchten van het regeringsvliegtuig, 
met als tweede doel ook voor alle vluchten van de speciale lijndienst 
Schiphol-Straatsburg, die met EU-subsidies in stand wordt gehouden, speciaal ten 
behoeve van Europarlementariërs en ambtenaren.
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Dat was een uitdagende vraag van Jesse Frederik. Wat niet kan of 
wat niets oplevert is wel duidelijk. Maar wat kan dan wel. De 
oplossing zit in het feit dat de EU in 2030 20.000 km extra HSL 
spoor aangelegd wil hebben. Dat lukt vermoedelijk niet, want 
aanleggen duurt gemiddeld 18 jaar, dus dan is het al bijna 2040.

Interessanter is dat er kennelijk veel geld voor beschikbaar is. 
Zelfs rekenend met de lage kosten van 25 miljoen per kilometer 
gaat het om 500 miljard. Dus bij afschrijving over 40 jaar om 12,5 
miljard per jaar. Als daarmee alle vluchten binnen 500 km zouden 
wegvallen bespaart dat minder dan 4% van de uitstoot door de 
Europese luchtvaart, wat neerkomt op bijna 7,5 Mt CO2.

Als we voor het spoor rekenen met uitstoot van 125 ton/km/jaar, 
ook aan de lage kant, komen we op 2,5 Mt per jaar door die 
nieuwe HSL-lijnen, dus per saldo een besparing van 5 Mt. Dat 
brengt de kosten per vermeden ton op ruim 2500 euro. Volgens 
het PBL kosten warmtepompen 400 euro per vermeden ton, wind 
op zee kost 100 euro per vermeden ton en kernenergie 20 euro.

Dat politici in Europa zoveel over hebben voor een uitgespaarde 
ton luchtvaart- CO2 is wel prettig. Want dat betekent dat er meer 
dan voldoende geld beschikbaar is voor effectief beleid. Dat 
beleid zou 2,5 miljard per jaar kosten, 316 euro per vermeden ton 
uitstoot, dus minder nog dan warmtepompen. Van de 
beschikbare 12,5 miljard blijft dan nog steeds 10 miljard over voor 
verbetering van spoorverbindingen. 



1. Leg op alle intra-Europese vliegtickets een duurzaamheidstoeslag van 20 euro.

2. Verdeel de opbrengst over de genoemde netwerkmaatschappijen met als voorwaarde dat 

maximaal de helft van dat geld mag worden gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling. De 

rest moet worden gebruikt voor de aanschaf van biokerosine die geen voedselproductie of 

bossen verdringt.

3. Die biokerosine kan in elk vliegtuig worden verstookt, maar wordt toegerekend aan de 

kortste vliegroute zonder HSL-verbinding. Voor de KLM zou dat Amsterdam-Düsseldorf zijn.

4. Geef uit EU-middelen een bonus van 1 euro per kg op het totale jaarverbruik op die route 

zodra die route volledig op de toegerekende biobrandstof draait. Die bonus wordt in eerste 

instantie elk jaar toegekend en mag alleen worden gebruikt voor de aanschaf van 

biokerosine.

5. Het overschot aan biobrandstof wordt toegerekend aan de op een na kortste route en het 

proces herhaalt zich.

6. Wanneer alle vluchten in Europa die korter zijn dan 500 km op biobrandstof draaien, al dan 

niet toegerekend, wordt bezien of het beleid voldoende stimulerend werkt, of dat het moet 

worden uitgebreid naar vluchten tot 750 km. Of wellicht kan worden gestopt.

Toelichting

Als het om verduurzaming gaat is stimuleren van de ontwikkeling van 
de productie van biokerosine veel kansrijker en veel goedkoper en het 
kan ook veel sneller gaan dan aanleggen van HSL-spoor. 

De focus zou daarbij kunnen liggen op de netwerkmaatschappijen die 
de Europese kern vormen van de drie grote wereldwijde allianties. 
Dus British Airways voor Oneworld, Lufthansa voor Star Alliance en 
KLM/Air France voor Skyteam. 

Veruit de meeste uitstoot komt immers door vluchten naar 
bestemmingen buiten Europa en die worden vooral door deze 
netwerken bediend. Het lijkt daarom verstandig die verantwoordelijk 
te maken voor de ontwikkeling van biokerosine, inclusief het 
opbouwen van de stabiele lange-termijn relatie die producenten van 
biomassa en bio-raffinaderijen de nodige zekerheid biedt.

Deze aanpak zou door de markt die ontstaat, en die dan ook snel kan 
groeien, de ontwikkeling van biokerosine aanzienlijk bevorderen.  Zo 
zou in Nederland een samenwerking kunnen ontstaan tussen de 
Universiteit Wageningen, voor ontwikkeling en verbetering van 
gewassen als olifantsgras en productiemethoden, boeren voor de 
daadwerkelijke kweek, en bio-raffinaderijen.

En dat tegen betrekkelijk geringe kosten. Het bereiken van de 
besparing van 7,5 Mt CO2 vraagt ongeveer 2,5 miljard kg biokerosine. 
De kosten voor de EU zijn dan 2,5 miljard euro per jaar, per vermeden 
ton CO2 -uitstoot 316 euro. Dat is minder dan de kosten per vermeden 
ton van de veelgeprezen warmtepompen.
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20.000 km 

500 miljard 

12,5 miljard per jaar

• Besparing maximaal 5 Mt minimaal 2500 euro per ton
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Hier nog even de berekening van de minimale kosten 
per uitgespaarde ton van het voorgenomen beleid, er 
van uitgaande dat dit effectief zou zijn. Wat, ten 
overvloede, dus niet zo is. Zoals de conservatieve 
berekening op eerdere pagina’s aantoont.

Verder zal de aanleg van 20.000 km HSL-spoor bij 
lange na  niet voldoende zijn om alle vliegverbindingen 
korten dan 500 km over te kunnen nemen, dus de 
besparing die dat oplevert zal minder zijn dan 5 Mt. 



2,5 miljard kg 

2,5 miljard euro 

12,5 miljard 

10 miljard 
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Het belangrijkste is wellicht dat van de kennelijk 
beschikbare 12,5 miljard per jaar maar 2,5 miljard 
nodig is voor de stimulering van de ontwikkeling 
van biokerosine.

Dat betekent dat nog steeds 10 miljard 
beschikbaar is voor verbetering  van bestaande 
spoorverbindingen, iets waar ook de Europese 
Rekenkamer voor pleit.

Daarnaast zou dat geld ook bijzonder effectief 
kunnen worden besteed aan de bouw van nieuwe 
kerncentrales, want de kosten daarvan zijn maar 
20 euro per uitgespaarde ton CO2.



economisch en sociaal effect groot, 
klimaateffect kan zelfs negatief zijn: ontbossing, conflicten

misschien minder vraag,
maar vraag kan uitwijken naar andere en slechtere modaliteiten

alleen op drukke routes en korte afstand,
de kosten/baten verhouding ook dan nogal slecht

bio/synthetische kerosine:
mogelijk en haalbaar
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Intercontinentale vluchten kunnen een 
aanzienlijke bijdrage leveren aan de jaarlijkse aan 
een individu toe te rekenen CO2-uitstoot. Maar 
het argument om minder te vliegen kan niet zijn 
dat vliegtuigen zo verspillend zijn: ze zijn 
vergeleken met passagiersschepen bijna 
wonderbaarlijk efficiënt. 

Het politieke argument moet zijn dat, vanwege 
die individuele footprint, mobiliteit op zichzelf 
ontmoedigd of beperkt moet worden. Het debat 
kan dan gaan over de negatieve sociale gevolgen 
en, inderdaad, ook de mogelijk negatieve 
gevolgen voor het klimaat. 

Ook voor korte afstanden kan het argument niet 
zijn dat vliegtuigen slechter zijn dan treinen. In 
veel situaties doen vliegtuigen het beter dan 
auto's of de HSL. Het moet gaan over een 
zorgvuldige kosten/baten analyse, niet over een 
door framing opgeroepen onderbuikgevoel.

De beste optie is het ontwikkelen van alternatieve energie in de vorm van SAF: Sustainable Aviation Fuel. Daarmee zou het probleem van 
uitstoot door luchtvaart fundamenteel worden opgelost. Die uitstoot is nu gering, zowel absoluut als relatief, maar kan relatief groot 
worden wanneer de plannen om in andere domeinen de uitstoot terug te dringen resultaat hebben.  

Van de twee opties voor SAF is synthetische kerosine de keus voor de lange termijn, omdat die met elektriciteit moet worden gemaakt en 
dus pas interessant wordt wanneer voldoende elektriciteit uitstootvrij wordt geproduceerd. Dat zal zeker niet voor 2040 het geval zijn. Dus 
wel ontwikkelen nu, maar nog niet opschalen. Tot minimaal 2040 is dus biokerosine de optie die niet alleen moet worden ontwikkeld, maar 
ook zo snel mogelijk moet worden benut. Bijvoorbeeld volgens de aanpak van het zes-stappen plan. 



Als argument voor accijns op kerosine wordt ook vaak aangevoerd dat die 
vrijstelling tot oneerlijk concurrentievoordeel leidt ten opzichte van de trein.

De trein betaalt echter ook vrijwel geen accijns over de brandstof die wordt 
gebruikt om de elektriciteit op te wekken.

Bovendien betaalt de treinpassagier maar voor een klein deel mee aan de hoge 
kosten van de infrastructuur.
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Trein: < 1% accijns*

Trein: subsidie voor infrastructuur

* NS per jaar: 1400 miljoen kWh. Energietoeslag alleen over de eerste 10 miljoen kWh.

Subsidie voor de trein of de HSL is wat ons betreft geen punt van discussie. Het 

is een politieke keuze om de trein te stimuleren ten opzichte van de auto en 

het vliegtuig.

Maar je mag het niet omdraaien en doen alsof het vliegtuig wordt 

bevoordeeld, want dat is dus niet het geval.
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De kosten van vliegen zijn laag, maar worden wel volledig door de 

reiziger betaald. Want anders gaat de luchtvaartmaatschappij al snel 

failliet.

De gewone trein wordt in ieder geval in Nederland voor ruim 50% 

gesubsidieerd, en daar zijn goede redenen voor.

Er is weinig bekend over de subsidies voor de HSL. Wel gaf de EU 

Rekenkamer in haar rapport al aan dat bij de onderzochte HSL-lijnen 

de prijzen voor de HSL gemiddeld lager waren dan de prijzen voor het 

vliegtuig. Dat haalt in ieder geval voor die routes het argument 

onderuit dat de HSL niet kan concurreren omdat het vliegtuig door 

subsidies zo goedkoop is.

Op de route München- Stuttgart was een HSL-kaartje zelfs goedkoper 

dan een kaartje voor de gewone trein, wat het  beeld bevestigt dat 

juist de HSL nogal wordt gesubsidieerd. Nogmaals, geen probleem, 

het is een politieke keuze, maar draai het niet om.

De hoogte van de subsidie voor de HSL wordt uiteraard sterk bepaald 

door het aantal reizigers per jaar dat van de infrastructuur gebruik 

maakt. Op de volgend pagina’s staat een snelle verkenning van in 

ieder geval de orde van grootte.
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Gemiddelde prijs per enkele reis € 70Vroege boeking Late boeking

Dit is natuurlijk een extreem beperkte steekproef, maar dit zijn de prijzen die beschikbaar waren op  10 september 2021 voor een 

enkele reis met de Thalys of met de Eurostar, bij een vroege boeking, een maand van tevoren, en bij een late boeking, een paar dagen 

voor de reisdatum.
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ENKELE REIZEN PER JAAR

HSL: kosten per enkele reis van 500 km

NB: de gemiddelde prijs per enkele reis  is € 70

Tot 1 miljoen enkele reizen per jaar kan de 

subsidie niet anders dan buitensporig zijn 

wanneer de gemiddelde prijs van een enkele reis 

rond de 70 euro ligt. Pas bij 5 miljoen reizen 

worden de kosten van de infrastructuur gedekt, 

maar dan blijft er vrijwel niets over voor de 

operationele kosten.

DE EU Rekenkamer noemt 9 miljoen reizigers per 

jaar als minimum voor een levensvatbare HSL-

verbinding. In dat geval zou per reis 35 euro 

beschikbaar zijn voor de operationele kosten.

Op de volgende pagina kijken we nog even naar 

de vaak genoemde andere klimaateffecten van  

vliegen.
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Naast CO2-uitstoot kunnen ook andere factoren een klimaateffect hebben. Bij luchtvaart worden 
in dat verband vaak contrails, de condensatiestrepen, genoemd en de hoogte waarop de uitstoot 
plaatsvindt. Voor CO2, met een gemiddelde verblijftijd in de atmosfeer van 200 jaar, maakt de 
hoogte niet uit. Voor de overige factoren is de invloed minder eenduidig vast te stellen dan de 
CO2-uitstoot, die alleen afhankelijk  is van het eenvoudig te berekenen energiegebruik. De 
wetenschappelijke onderbouwing van de overige effecten wordt dan ook door de EU 
gekwalificeerd als matig tot zwak en de onzekerheidsmarges zijn groot. 

Contrails
Contrails bijvoorbeeld ontstaan alleen als de lucht al vrij vochtig is, dus als er een frontaal systeem 
in aantocht is. Door de contrails ontstaan wolken daardoor wat eerder dan anders het geval zou 
zijn. In drogere lucht verdwijnen contrails binnen enkele minuten of ontstaan ze niet. Daarnaast 
hebben wolken twee effecten: overdag kaatsen ze zonnestraling terug en hebben ze een 
afkoelend effect op de lagere atmosfeer, in de nacht houden ze uitstralende warmte van de aarde 
vast en zorgen ze voor opwarming. Opwarming lijkt bij contrails de overhand te hebben, maar het 
is niet erg zeker hoe groot het effect per saldo is. De stelling dat je het effect van CO2-uitstoot 
door de luchtvaart moet verdubbelen of zelfs verdrievoudigen om het hele klimaateffect te 
krijgen is daarom wat kort door de bocht.

Effect van contrails
Daar komt bij dat contrails alleen een korte-termijn effect hebben. Als je vandaag stopt met 
vliegen is morgen het effect weg. Het effect is dus van een hele andere orde dan het effect van 
CO2-uitstoot. Men experimenteert al met vermijden van de vorming van contrails door  een lagere 
vlieghoogte of een andere route te kiezen. Dat is prima, maar dat moet je niet nu al op grote 
schaal gaan invoeren. Want dat kost meer brandstof. Vermijden wordt pas zinvol als de brandstof 
uitstootvrij wordt geproduceerd. 
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NOx
Ook NOx-uitstoot is complex. Op lage hoogte is dat vervuiling, bijvoorbeeld via neerslag in 
natuurgebieden, maar die neerslag is in het geval van luchtvaart buitengewoon gering. Vrijwel alle 
NOx wordt op grotere hoogte uitgestoten en heeft dan een  klimaateffect. Het reageert met 
andere gassen in de atmosfeer. NOx breekt methaan af en dat is gunstig, want dat is een zeer 
sterk broeikasgas. Maar daarbij wordt ozon gevormd. Dat is dan weer ongunstig voor het klimaat, 
want ook ozon is een broeikasgas. Al helpt dat misschien wel weer om het ozongat (weet u nog, 
van de spuitbussen?) klein te houden. De wereld is ingewikkeld. Bovendien is nog niet duidelijk of 
deze processen per saldo leiden tot opwarming of wellicht juist tot afkoeling.

Relevantie
Overigens zijn die overige effecten hier niet bijzonder relevant. Het doel van deze pdf is te laten 
zien dat luchtvaart, anders dan het beeld dat hier en daar bestaat, bijzonder efficiënt is en het 
vaak inderdaad ook voor het klimaat de beste keus is wanneer er nu al wordt gevlogen. Zo zijn de 
genoemde extra effecten vooral van invloed op de langere afstanden, zoals bij intercontinentaal 
verkeer. En daar is het enige alternatief het passagiersschip en dat heeft alleen wat CO2 betreft al 
een zeven keer hogere uitstoot. Dus al zou je het klimaateffect per pkm verdubbelen, dan nog 
maakt dat niet uit voor de afweging tussen vliegtuig of schip.

Voor continentale trajecten is de HSL alleen een alternatief op relatief korte afstanden, volgens 
de EU-rekenkamer tot 500 km. Vliegtuigen vliegen dan op een wat lagere hoogte en zijn ook 
betrekkelijk kort op die hoogte. Het hoogte-effect, als dat al kan worden berekend, is dan zeer 
beperkt.  Bovendien vinden de meeste vluchten op die afstanden overdag plaats en dan is het 
effect van contrails juist afkoeling. Daarnaast moet je, als je bij luchtvaart andere effecten dan 
CO2-uitstoot meerekent, dat uiteraard ook doen bij andere bronnen van uitstoot.
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Anders dan de framing wil laten geloven is vliegen een 
buitengewoon efficiënte vorm van vervoer. Natuurlijk is de 
bijdrage van luchtvaart echt, en ook voegt een verre reis een 
behoorlijk stuk toe aan de persoonsgebonden CO2-uitstoot.

Maar de totale bijdrage is beperkt, en zal dat ook blijven. 
Stoppen met vliegen mag natuurlijk, maar dan moeten de 
voor- en nadelen worden geanalyseerd. Niet die voor een 
individu, maar de voor- en nadelen voor de samenleving en de 
planeet als geheel. De stelling dat vliegen moet stoppen 
omdat luchtvaart de Grote Boze Wolf is in de wereld van 
klimaatverandering is op geen enkele manier waar.

De onbegrijpelijke focus op luchtvaart leidt ook af van wat ons 
echte probleem is: waar halen we straks onze uitstootvrije 
energie vandaan. En als dat probleem is opgelost is daarmee 
ook het probleem van de luchtvaartuitstoot opgelost.
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Even terug naar dit plaatje als laatste illustratie van  
het grote belang  van uitstootvrije energie en de 
geringe rol die luchtvaart daarbij speelt. 

We moeten het energieprobleem oplossen en als dat 
lukt is daarmee ook het luchtvaartprobleem opgelost. 

Alles wijst er op dat een energietransitie mogelijk  is en 
met een geslaagde transitie naar uitstootvrije energie 
breekt voor de mensheid een nieuwe dageraad aan. 
Dat geldt ook voor de luchtvaart.

We hoeven ons, alles samenvattend, bepaald niet voor 
vliegen te schamen. Integendeel. We mogen 
buitengewoon trots zijn op de rol die luchtvaart heeft 
en de manier waarop die wordt ingevuld. 

De verovering van het luchtruim is een grootse 
prestatie en luchtvaart blijft de mensheid verbinden.
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