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WILOO persbabbel 

“Korte vluchten, we zetten een boomp(je) op”

Wegens hun grote milieuschade, CO2-uitstoot en energieverspilling zijn 
korte vluchten in Wallonië verboden. In Vlaanderen (Oostende) vliegt men 
er figuurlijk (en soms letterlijk) de pannen mee van het dak.

Hoe schadelijk zijn trajecten zoals  Oostende - Brussel? Wie zijn de 
hoofdverantwoordelijken en wat is de trend?

WILOO maakte een tussenstand van de lokale situatie en doet voorstellen.

Samengevat kan worden gesteld dat ter compensatie "elk jaar" een 
snelgroeiend wilgenbos ter grote van de hele luchthaven moet aangeplant 
worden. 



Cijfers

We hebben het over korteafstandsvluchten of korte vluchten, meestal 
gedefinieerd als vluchten op minder dan 800 km. Korte vluchten zijn 
zeer schadelijk voor het milieu en bijna iedereen is het er over eens dat ze 
verboden moeten worden en vervangen door middel van wegvervoer of 
nog beter, binnenvaart, spoorweg... HST.

In 2009 waren er op de luchthaven van Oostende zo'n 700 bewegingen 
met grote vliegtuigen over (zeer) korte afstand. WILOO heeft voor de 
telling hiervan de lat extra laag gelegd en zich beperkt tot afstanden van 
maximaal ~300 km. Zo niet dan waren er lokaal nog veel meer 
korteafstandsvluchten te noteren. We hielden ook enkel rekening met de 
grote vracht- en passagierstoestellen.

De gevolgen voor het milieu zijn verassend. De totale nood aan brandstof 
voor de 698 bewegingen bedroeg maar liefst 1605 ton kerosine of iets 
meer dan 2 miljoen liter, alles samen goed voor een energie-equivalent 
van 70.340 gigajoule of het elektriciteitsverbruik van alle inwoners van 
de stad Gistel gedurende één jaar. De totale CO2-uitstoot in 2009 bedroeg 
ongeveer 5056 ton, ter compensatie hiervan zou jaarlijks een 
snelgroeiend wilgenbos ter grote van het totale 
luchthavenoppervlak (~330 ha)  moeten aangelegd worden.

 





Wie waren de actiefste kortafstandvliegers

Het grootste aandeel in deze problematiek hadden Jetairfly (TUI Air 
Belgium NV) (passagiers) en MK Airlines Ltd (vracht). Deze laatste 
maatschappij is echter zo goed als failliet zodat we met het oog op 
de toekomst tweede in de rij World AW nader hebben bekeken. 



Vergelijking vliegtuig andere vervoersmodi
 

Wanneer we ter illustratie de milieukost van de korte vluchten  
vergelijken met deze van andere vervoersmodi bijv. bussen, dan 
merken we meteen het enorme verschil. Een passagiersvliegtuig op 
de afstand Oostende - Brussel vervangen door twee bussen (zelfde 
max. passagiersaantal) levert een winst aan energie en CO2-
uitstoot van ~1130 procent! Het brandstofverbruik per passagier 
op deze afstand is bij het vliegtuig 13 keer groter. Moderne 
vliegtuigen bieden geen soelaas.

Oostende-Brussel B738 (*) 2 x bus ΔVliegtuig/bus
Passagiers 164 (**) 164 0
Afstand 122 km 127 km 0
Brandstof 1558 liter 127 liter 1127 %
Energie 54,6 GJ 4,4 GJ 1129 %
Lpas100km 7,8 liter 0,6 liter 1200 %
CO2 uitstoot 3925 kg 352 kg 1015 %

  
(*) Een ietwat oudere versie bijv. de B733 verbruikt amper 2 liter meer op deze afstand. 
(**) Er dient ook opgemerkt te worden dat in 2009 zowat 40 % van alle bewegingen (632 van 1573) op de 
Oostendse luchthaven in 2009 met passagierstoestellen >6 ton  “ferry flights” waren (bron: Vlaamse overheid), 
bijgevolg ook leeg op korte afstand!
 
 
 

Oostende-Brussel MD11F (*) 5 x vrachtbak ΔVliegtuig/truck
Vracht in ton 90 ton (**) 90 ton 0
Afstand 122 km 127 km 0
Brandstof 9.068 liter 190 liter 4372 %
Energie 319,9 GJ 6.7 GJ 4691 %
Lton100km 83 liter 1,7 liter 4782 %
CO2 uitstoot 22.850 kg 600 kg 3608 %
 
(*) De MD11F is bijzonder energie-inefficiënt, een B742F verbruikt hier ‘slechts’ 2700 liter.
(**) Er dient ook opgemerkt te worden dat in 2009 zowat 13,3 % van alle bewegingen (250 van 1883) op de 
Oostendse luchthaven in 2009 met vrachttoestellen >6 ton  “ferry flights” waren (bron: Vlaamse overheid), 
bijgevolg ook leeg op korte afstand!

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ferry_flying
http://www.wiloo.be/vraag_antwoord_caron_crevits_721.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Ferry_flying
http://www.wiloo.be/vraag_antwoord_caron_crevits_721.pdf


Trends

Het aantal korteafstandsvluchten neemt toe. Dat merkt men niet 
enkel in de specifieke tabellen met betrekking tot World AW en 
Jetairfly in 2009 op Brussel, maar ook wanneer men de evolutie van 
de korte vluchten van Jetairfly op Brussel (en Luik) bekijkt over een 
langere periode van 5 jaar dan is er eveneens een stijgende 
trend.



Politiek, beleid

De politiek in Vlaanderen heeft de aanpak van de 
korteafstandsvluchten stiefmoederlijk behandeld. In 2007 stuitte een 
voorstel van de Federaal Minister van Mobiliteit Renaat Landuyt 
(SP.a) op zwaar verzet van alle partijen behalve GROEN! Zijn 
voorstel stierf een stille dood. Waarschijnlijk werd Renaat Landuyt 
ook teruggefloten door partijgenoot en lokaal Oostends potentaat 
Johan Vande Lanotte. Die is met zijn AGHO een medekandidaat 
luchthavenuitbater en groot voorstander van alles wat maar 
enigszins vliegt op Oostende.

De Oostendese luchthaven maakt deel uit van ACI en heeft een 
CO2-charter onderschreven. Dat blijkt uit een parlementaire vraag. 
In het bestek van de lopende privatiseringsprocedure wordt echter 
niet onderhandeld over CO2-reductie of -neutraliteit bij de 
uitbating, laat staan over korte vluchten. Milieuzorg en duurzaam 
ondernemen is voor de Vlaamse regering blijkbaar nog steeds vooral 
veel lippendienst!

http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showSchriftelijkeVraag.action?id=528005
http://www.aci-europe.org/upload/08_06_19%20European%20airportsenvironmental%20resolution%20PRESS%20RELEASE%20-%20EN.pdf
http://www.aci-europe.org/
http://www.wiloo.be/korteafstandsvluchten.htm#Korte


Samenvattend

In 2009 zo'n 700 bewegingen met grote vliegtuigen over (zeer) korte 
afstanden van maximaal ~300 km. De gevolgen voor het milieu zijn niet 
van de minste.

- De totale nood aan brandstof voor de 698 bewegingen bedroeg 
maar liefst 1605 ton kerosine of iets meer dan 2 miljoen liter, 
alles samen goed voor een energie-equivalent van 70.340 
gigajoule of het elektriciteitsverbruik van alle inwoners van de stad 
Gistel gedurende één jaar.

-  De totale CO2-uitstoot in 2009 bedroeg ongeveer 5056 ton, ter 
compensatie hiervan zou jaarlijks een snelgroeiend 
wilgenbos ter grote van het totale luchthavenoppervlak 
(~330 ha)  moeten aangelegd worden. 

Voorstellen

WILOO wil dat de korteafstandsvluchten worden aangepakt, ofwel 
met:

- een verbod, net als in Wallonië, 
- een ontradende kerosinetaks op binnenlandse vluchten, (zoals 

in Nederland),
- compensatie via het aanplanten van compensatiebossen of 

andere maatregelen zoals de aanleg van een zonnecentrale of 
kleine windmolens op de luchthaven terreinen.

Liefst wordt dit laatste zo snel mogelijk opgenomen in de lopende 
onderhandelingen met de twee kandidaat-uitbaters van de Oostendse LEM 
(Luchthaven Exploitatie Maatschappij)


