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Vier milieuproblemen
- Geluid en openingstijden

- Toxische emissies (luchtvervuiling)
- Klimaat
- Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Luchtvervuiling en gezondheid (Gezondheidsraad 2018)
- Ca 12000 mensen overlijden per jaar vroegtijdig door luchtvervuiling
waarvan ongeveer 9200 door fijn stof en
- Gemiddeld leeft een Nederlander 13 maand korter door luchtvervuiling
- De Gezondheidsraad noemt de luchtvaart als bron van ultrafijn stof, maar zegt
daar bij gebrek aan wetenschappelijke gegevens nog niet veel over. Daarom zijn
er nog geen aparte normen voor ultrafijn stof en roet.

Soorten luchtvervuiling en brandstofkeuze
Bij Blauw is er een link met vliegtuigen.
Bij Bruin → vliegveld relatief grote speler.

Beïnvloedbaar met andere
brandstofkeuze

- NO en NO2 (samen NOx)
- Ozon (in smog-omstandigheden aan de
grond)
- Fijn stof, geordend op grootte (PMgetal is
diameter<getal)
PM10; PM2.5?; PM0.1 (=Ultra Fijn Stof, UFS)
- Roet = fijn stof, geordend naar samenstelling
(koolstof met aanhangend materiaal)
- Half- of onverbrande koolwaterstoffen
(waaronder benzeen)
- CO

Nee of zwak
Soms indirect
Ja. PM0.1 kan drastisch
worden gereduceerd met
zwavelvrije brandstof
Ja. Roet en onverbrande
benzeen kunnen sterk
worden gereduceerd met
brandstof zonder
benzeen.
Beperkt

NO2 en PM10 en PM2.5 aan de grond
Voor sommige soorten vervuiling
maakt de aanwezigheid van het
vliegveld niet veel uit. Het signaal
verzuipt in de achtergrond.
De NO2-concentraties worden
gedomineerd door het autoverkeer
op de A2/N2 .
De PM10- en PM2.5-concentraties
worden gedomineerd door een
veelheid aan achtergrondbronnen.
Dit zijn de categorieën die in het
MER van het Luchthavenbesluit
(2014) wettelijk golden (nu nog).

Ultrafijn stof-meting in Riethoven rond sluiting startbaan
UF-stofmetingen Riethoven tijdens en
na baanonderhoud (Anteagroep)

Dezelfde UFS-meting, nu als plot van
aantal/cm3 versus de deeltjesgrootte.

Mondiale roetverdeling en vliegroutes (MIT)

Geschatte ultrafijnstofkaart rond Eindhoven Airport
- gemeente Eindhoven
(2016).
- geen officiele status
- Imitatie van modelberekeningen rond Schiphol
- Inclusief de snelwegen.
- Jaar = 2020, alleen civiel.
- Aannames onbekend,
bijv. mbt vliegroutes
- Groen betekent dat de
concentratie het dubbele van de (ongenoemde)
achtergrond is.

Milieu en klimaat en Ehv Airport – kerosine
Links conventionele diesel, rechts Gas
to Liquid - diesel

Roetfilterexperiment bij verschillende
GTL-bijmengingen

Synthetische kerosine
Synthetische brandstof kan gemaakt worden uit aardgas (Gas To Liquid) of uit
biomassa (biokerosine) of uit CO2 uit de lucht (Power to Liquid of electrofuels). Hij
kan meestal tot 50% bijgemengd worden met gewone kerosine.
De eerste is te koop, maar er is niet genoeg van; de tweede had al te koop kunnen
zijn, en de derde zit nog in het ontwikkelstadium.
Dat het nog geen rol speelt, is vooral een kwestie van geld (kerosineprijs).
Synthetische kerosine is nagenoeg zwavelvrij en meestal benzeenvrij.
In de uitwerking van het BVM2-Manifest wordt geëist dat in 2030 de helft van de
op Eindhoven Airport getankte brandstof synthetisch is.

Luchtvaart en klimaat - 1
Luyksgestel heeft op 23 juni 2016 zijn
klimaatles gehad. Een half jaar later
was de schade in ZO Brabant door de
ijs-storm opgelopen tot 675 miljoen.
Vliegen is goed voor 2 a 2,5% van de
CO2 en voor ca 5% van het door
mensen veroorzaakte broeikaseffect.
Toch wil de luchtvaart blijven doorgroeien.
De plannen van de mondiale
luchtvaartsector zijn te veel te slap.
Geen enkele maatregel is
opgewassen tegen de effecten van
onbeperkte groei.

Luchtvaart en klimaat - 2
Links het geheel aan mondiale CO2 –
emissies en die van het vliegen (David
Lee ea, 2009)

- Rechts de CO2 – emissiescenario’s bij
verschillende temperatuurstijgingen op
aarde (IPCC).
- Klimaatconferentie van Parijs: stijging
moet < 2°C moet blijven (liefst < 1,5°C).
De aarde moet op of onder de groene
band moet blijven.
- De stip is de luchtvaart-CO2 in 2017.

BVM2, Eindhoven Airport en klimaat
- De sector (IATA): het mondiale vliegen zal zijn efficiency jaarlijks met 1,5%
verbeteren. Van 2018 tot 2030 dus met bijna 20%.
- BVM2: 50% van die technische winst moet ten goede komt aan het klimaat.
- Dus moet de CO2, verbonden aan de op Eindhoven Airport getankte kerosine
(dus voor de hele reis van alle vertrekkende vliegtuigen) in 2030 10% minder zijn
dan in 2018 (zijnde Well to Wing ongeveer 370 kton).
- Dat kan grotendeels al bereikt worden door alle A320 door A320NEO te
vervangen, en alle B737 door B737MAX (wat ook voor het geluid goed zou zijn).
Verder zit er wat ruimte door biokerosine te gaan tanken, en door een begin te
maken met hybride-elektrisch vliegen op korte en middellange afstanden naar
plaatsen die niet of moeilijk per trein bereikbaar zijn.
- De landelijk opkomende discussie (Luchtvaartnota) is of deze eisen ver genoeg
gaan.

Stikstofdepositie en Natura 2000 – gebieden en het PAS

Soms nul ontwikkelruimte in het PAS
BVM2 orienteert zich nog op de gevolgen van het PAS. De tweede helft loopt van 1
juli 2018 – 1 juli 2021. 2030-L is groei tot 55000 vlbew in 2030. 43000 is referentie.
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