
Stand van zaken 
actieplan 
ultrafijnstof

We hebben de ambitie om de meest 
duurzame luchthaven ter wereld te zijn. 
Lokale luchtkwaliteit is belangrijk voor 
medewerkers en omwonenden. On-
danks dat er nog relatief weinig bekend 
is over de gevolgen van ultrafijnstof 
voor de gezondheid, heeft Schiphol in 
2019 een actieplan opgesteld om de 
uitstoot van ultrafijnstof omlaag te 
brengen.
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Het actieplan bestaat uit 2 onderdelen:  

1. Het opdoen van kennis is belangrijk 
onderdeel van het actieplan. Met onderzoek 
op de luchthaven vergroten we de kennis over 
ultrafijnstof door de luchtvaart.

2. Maatregelen om de luchtkwaliteit te 
verbeteren en de uitstoot van ultrafijnstof 
op en rond de luchthaven verder terug te 
brengen. Die gaan over het vervoer van en 
naar Schiphol, de uitstoot op de luchthaven 
en de uitstoot van de vliegtuigen. Veel 
maatregelen beperken ook de uitstoot van 
CO₂ en stikstof en dragen bij aan onze bredere 
duurzaamheidsambitie. 

In dit document geven we een update over het 
actieplan ultrafijnstof. We brengen in beeld 
wat er al is gerealiseerd en welke maatregelen 
genomen worden.
 

1. Kennis 

Ultrafijnstof komt in de lucht bij verbranding, 
bijvoorbeeld van fossiele brandstoffen. 
Wereldwijd is nog weinig bekend over het 
effect op de gezondheid. Royal Schiphol 
Group wil een bijdrage leveren aan de kennis 
over de uitstoot van ultrafijnstof door de 
luchtvaart.

■  TNO heeft in opdracht van Schiphol Group 
een onderzoek uitgevoerd naar de concentraties 
ultrafijnstof op Schiphol. Dat onderzoek is 
gepubliceerd in oktober 2021.

■  De werkgroep luchtkwaliteit van ACI Europe, 
de vereniging van Europese luchthavens, 
heeft in 2018 een rapport over ultrafijnstof 
gepubliceerd. Schiphol heeft hier aan 
bijgedragen.

■  Schiphol werkt samen met andere luchthavens 
om kennis en ervaringen te delen.

■  Schiphol zit in de adviesraad van het 
RAPTOR project. Een Europees project waarin 
verschillende organisaties samen werken aan 
de ontwikkeling van kennis over UFP in de 
luchtvaartsector. Andere Nederlandse partijen 
die hieraan deelnemen zijn TNO en RIVM.

2. Maatregelen  

Verduurzamen verkeer van en naar Schiphol 

In het stappenplan om de meest duurzame 
luchthaven te worden, ligt er focus op schoon 
en minder wegverkeer van en naar Schiphol. 

■  We stimuleren het gebruik van openbaar 
vervoer en zijn voorstander van het doortrekken 
van de Noord-Zuidlijn. In 2019 kwam ruim 40% 
van de reizigers met het openbaar vervoer naar 
Schiphol. 

■  Vanaf 2021 rijden er op Schiphol 258 elektri-
sche bussen. Vanaf dat moment zijn bijna alle 
openbaar vervoer bussen elektrisch.  

■  Er rijden 573 elektrische taxi's van en naar 
Schiphol. 

■  Schiphol stimuleert medewerkers om met het 
openbaar vervoer of de fiets naar Schiphol te 
komen. 



Emissievrije luchthaven 

In 2030 moet Schiphol een emissievrije 
luchthaven zijn.

■  Steeds meer materieel dat we gebruiken voor 
het luchthavenproces maakt gebruik van elektri-
citeit. Elk jaar wordt de elektrische vloot verder 
uitgebreid.

■  Voor het vervoer van reizigers van hun vlieg-
tuig naar de gate en vice versa zet Schiphol sinds 
2015 elektrische bussen in. Dat zijn er sinds dit 
jaar 53.

■  Om emissies te verlagen heeft Schiphol 72 
vliegtuigopstelplaatsen voorzien van walstroom, 
zodat er geen (diesel)aggregaat nodig is. Hier-
door heeft meer dan de helft van de vliegtuigen 
geen diesel meer nodig.

■  Ground Power Units (GPU’s) voorzien vlieg-
tuigen die niet direct aan de terminal staan van 
stroom. We hebben 5 elektrische varianten in 
gebruik en onderzoeken of we ook een variant 
op waterstof kunnen ontwikkelen en testen.

■  We werken aan duurzaam taxiën als stan-
daardprocedure op Schiphol voor 2030. Begin 
2022 komen er weer twee Taxibots naar Schip-
hol om een tweede proef te doen.

Stimuleren duurzaam vliegverkeer 

Schiphol stimuleert op diverse manieren het 
verduurzamen van het vliegverkeer. Onze 
ambitie: in 2050 een luchtvaartsector zonder 
uitstoot.  

■  Schone vliegtuigen betalen minder op 
Schiphol. De meest stille en schone vliegtuigen 
betalen 45% van het basistarief.

■  Schiphol Group en andere partijen uit de 
luchtvaartsector hebben afgesproken het 
aandeel duurzame brandstof uit te breiden. 
Het streven is in 2030 een aandeel van 14%. We 
investeren in de ontwikkeling en opschaling van 
duurzame vliegtuigbrandstoffen.

■  Ook zetten we ons in op een efficiënter 
gebruik van het Europese luchtruim en pleiten 
voor meer gebruik van de trein op korte afstan-
den (tot 700 km).


