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De Scandinavische luchtvaartmaat-
schappij SAS doet proeven met ’groe-
ne landingen’. Dat zijn landingen die
in glijvlucht worden uitgevoerd. SAS
wil hiermee brandstofkosten bespa-
ren en het milieu minder belasten.

Inmiddels heeft SAS ongeveer
1500 van deze landingen uitgevoerd
in Stockholm. De SAS zegt per lan-
ding 150 kilo brandstof te besparen.
„Als je dit vermenigvuldigt met de
duizenden landingen die we elke dag
maken, hoef je geen professor te zijn

om te begrijpen dat dit goed is, zowel
voor ons bedrijf als voor het milieu”,
aldus SAS-milieudirecteur Niels Erik
Nertun.

Voorlopig is dat aantal echter nog
toekomstmuziek, want SAS voert de
groene landingen alleen nog uit met
haar negentien nieuwere Boeings
737.

„Passagiers merken van een lan-
ding in glijvlucht niet veel,” vertelt
woordvoerder Lars Andersen. „In te-
genstelling tot sommige krantenbe-
richten zet de piloot de motoren niet
uit. De motor draait op een laag toe-
rental. Bij een gewone landing merk

je dat het vliegtuig in verschillende
etappes daalt, tot het bij de luchtha-
ven is. Bij een groene landing is het
één lange beweging, zonder accele-
raties”, aldus Andersen.

De groene landingen zijn mogelijk
door een nieuw navigatiesysteem,
dat niet in alle vliegtuigen aanwezig
is. Volgens Andersen kunnen piloten
in andere vliegtuigen de procedure
semi-handmatig uitvoeren, waarbij
een deel van het brandstof- en mili-
euvoordeel behaald wordt.

SAS voert de groene landingen uit-
sluitend uit op binnenlandse vluch-
ten en op rustige tijden. Door vroeg

aan de glijvlucht te beginnen kan de
aankomsttijd ook preciezer worden
berekend en hoeft er minder vaak
rondgecirkeld te worden voor de lan-
ding.

In Nederland worden dergelijke
landingen ook uitgevoerd, maar al-
leen ’s nachts om geluidshinder te
beperken. Overdag is het vliegver-
keer te druk voor deze procedure.

De tests met de groene landingen
maken deel van een Europees pro-
ject, ’Clean Sky’, een samenwer-
kingsverband van onder meer SAS,
de Zweedse luchtvaartautoriteiten,
Boeing en Airbus.


