
Duurzaam 
taxiën en 
de Taxibot

Royal Schiphol Group wil de meest 
duurzame luchthavens ter wereld creë-
ren. Een van de doelen op de weg daar 
naartoe is een emissievrij Schiphol in 
2030. We werken er hard aan om dit te 
bereiken, onder meer door het verduur-
zamen van onze grondoperatie. We ver-
wachten dat duurzaam taxiën hieraan 
kan bijdragen.    

Nu taxiën vliegtuigen op hun eigen motor van 
en naar de baan. Daarbij stoten ze CO2, NOx en 
(ultra)fijnstof uit. Bij duurzaam taxiën gebruiken 
vliegtuigen niet hun motor om van en naar de 
baan te bewegen maar een andere krachtbron, 
bijvoorbeeld de Taxibot. Dat bespaart kerosine, 
wat leidt tot een lagere uitstoot. Zo kan duur-
zaam taxiën dus een bijdrage leveren aan de 
reductie van CO2 en stikstof. 

Schiphol heeft samen met partners een proef 
met de Taxibot en een haalbaarheidsstudie naar 
duurzaam taxiën op de luchthaven gedaan.  

Studie naar duurzaam taxiën



Wat is er onderzocht?  

We hebben bekeken of het invoeren van volledig 
duurzaam taxiën op luchthaven Schiphol mogelijk 
is. Daarbij lag de aandacht vooral op de effecten 
van duurzaam taxiën op de veiligheid, capaciteit en 
efficiëntie op de luchthaven en de daadwerkelijke 
milieuwinst. De studie bestond uit een operatione-
le proef die vorig jaar op Schiphol is gedaan, een 
simulatie van een volledige luchthavenoperatie op 
basis van duurzaam taxiën en het raadplegen van 
operationele experts.     

Met wie hebben we de studie gedaan?  

Schiphol heeft de studie samen met Luchtver-
keersleiding Nederland (LVNL), KLM, Transavia, 
Corendon Dutch Airlines en grondafhandela-
ren dnata en KLM Ground Services uitgevoerd. 
De studie is onderdeel van het actieplan Slim 
én duurzaam en de Klimaattafel Duurzame 
Luchtvaart van het ministerie van Infrastructuur 
& Waterstaat.  

Wat zijn de belangrijkste conclusies?  

De resultaten tonen aan dat duurzaam taxiën 
een besparing van zeker 50 procent brandstof 
kan opleveren tijdens het taxiproces en daarmee 
de uitstoot ook aanmerkelijk vermindert, zowel 
CO2 als het geluidniveau. Om duurzaam taxiën 
uiterlijk in 2030 in te kunnen voeren als stan-
daardprocedure op Schiphol zijn wel ingrijpende 
aanpassingen nodig aan de infrastructuur, de 
processen en de techniek. 

Welke aanpassingen aan 
infrastructuur zijn nodig?

Om duurzaam taxiën in uiterlijk 2030 in te kun-
nen voeren als standaardprocedure op Schiphol 
zijn onder meer aanpassingen nodig aan de in-
frastructuur. Denk bijvoorbeeld aan het aanpas-
sen van het platform en de taxibanen, zodat het 
speciale sleepvoertuig veilig en efficiënt van het 
vliegtuig kan worden losgekoppeld. Maar ook 
aan het aanpassen van rijbanen zodat de Taxi-
bot overal kan passeren, of aan het aanpassen 
van de vliegtuigopstelplaatsen, zodat de Taxibot 
het vliegtuig kan parkeren aan de gate.   

Welke aanpassingen aan processen 
zijn nodig?  

Bij duurzaam taxiën zijn veel verschillende lucht-
havenpartners betrokken. De afhandelaar (voor 
de besturing van de Taxibot zonder een aange-

koppeld vliegtuig), de piloot (voor de besturing 
van de Taxibot als het toestel is aangekoppeld) 
en LVNL om het grondverkeer in goede banen 
te leiden.   

Wat het invoeren van duurzaam taxiën als stan-
daardprocedure complex maakt, is dat de rol van 
iedere individuele belanghebbende verandert. 
Ook komen er onder andere meer verkeersbe-
wegingen bij, omdat een Taxibot heen en weer 
naar de start- of landingsbaan moet rijden. Met 
nieuwe werkafspraken, protocollen en richtlij-
nen moet dat in goede banen geleid worden.  

Ook moeten we ervoor zorgen dat het perso-
neel van de afhandelaar opgeleid wordt om de 
Taxibot te besturen en moeten piloten bijvoor-
beeld een computertraining volgen. Dat geldt 
ook voor de piloten van buitenlandse maat-
schappijen die niet vaak op Schiphol komen.    

Welke aanpassingen aan de techniek 
zijn nodig?  

De Taxibot zelf is een uniek voertuig van Smart 
Airport Systems; er zijn er wereldwijd pas enkele 
van. Dat betekent wel dat er aan de Taxibot zelf 
ook ontwikkelingen nodig zijn.   

Zo is het voertuig gecertificeerd voor de meest 
voorkomende narrow-body vliegtuigtypen 
(Boeing 737 en Airbus A320), die samen 54 pro-
cent van het vliegverkeer van en naar Schiphol 
voor hun rekening nemen. De Taxibot is nog niet 
geschikt en gecertificeerd voor andere vliegtui-
gen. Een widebody-variant wordt verwacht in 
2023.  

Een belangrijk aandachtspunt is dat de Taxibot 
zelf nog niet uitstootvrij is. Ondanks dat de Taxi-
bot niet volledig emissievrij is, levert duurzaam 
taxien een belangrijke reductie van uitstoot. 
Smart Airport Systems werkt momenteel aan 
een volledig elektrische variant, inclusief techni-
sche verbeteringen die de betrouwbaarheid van 
de Taxibot verhogen. 



Waarom kan duurzaam taxiën pas 
uiterlijk in 2030 op grote schaal 
ingevoerd worden? 

Om duurzaam taxiën een standaardproce-
dure te kunnen maken, is het noodzakelijk om 
(bijna) alle vliegtuigen te verslepen. Om dit te 
realiseren, zijn ingrijpende veranderingen aan 
infrastructuur, proces en techniek nodig, op een 
complexe locatie. De luchtvaartsector kent een 
hoge veiligheidsstandaard waarin certificering 
van techniek en goedkeuring van processen 
van groot belang zijn en zorgvuldig worden 
doorlopen.   

Omdat veel van de benodigde aanpassingen 
nieuw zijn voor de luchtvaart, en Schiphol 
bovendien de eerste luchthaven in de Europa is 
die op grote schaal duurzaam taxiën wil intro-
duceren, is naast de ontwikkeling van de tech-
niek ook veel tijd nodig voor de certificering en 
goedkeuring.  

Op kleinere schaal kan duurzaam taxiën op de 
plekken waar dat de meeste impact heeft al 
binnen een paar jaar gaan bijdragen aan het 
verminderen van uitstoot. Denk bijvoorbeeld 
aan de Polderbaan; hier zijn de taxitijden het 
langst en deze start -en landingsbaan wordt 
samen met de Kaagbaan het meest gebruikt.   

Wat doen andere luchthavens 
hieraan? 

Wereldwijd zijn er momenteel pas enkele Taxi-
bots. Veel grote luchthavens in de wereld kijken 
naar de Taxibot en het lijkt een kwestie van tijd 
voordat deze ook op andere luchthavens getest 
en ingevoerd gaat worden.  

Er worden een aantal Taxibots sinds een paar 
jaar operationeel ingezet in India: in Delhi en in 
Bangelore. We kijken met grote interesse naar 
de ontwikkelingen in India. Met name naar die 
op de luchthaven van Delhi, want deze is qua 
grootte, drukte en complexiteit goed vergelijk-
baar met Schiphol.  

Wat zijn de vervolgstappen? 

Samen met de luchthavenpartners gaan we de 
benodigde aanpassingen en oplossingen vorm-
gegeven in een roadmap om duurzaam taxiën 
als standaardprocedure uiterlijk in 2030 toe 
te passen op Schiphol. Deze roadmap is in het 
voorjaar van 2021 klaar. 

Daarnaast starten we uiterlijk in het voorjaar van 
2022 met een vervolgproef binnen een Euro-
pees traject, het Albatross programma, waarbij 
er meerdere Taxibots naar Schiphol komen. De 
voorbereidingen daarop zijn al gestart. 

Meer weten? 

Hier lees je de blogs die projectleiders Dirk en 
Simon eerder schreven. Of bekijk hier een video. 


