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besparing. In
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I'eet in de ronde
i:enninal. "
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zakeHjk Olnlneeteblijven spe·
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;,.1;' deen iPortgaanbuuwel~,.m
Scl1Ï.phQl tegen 2020 :;,an de
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lIelltafe1s.En erwordtgekeken
naar z.ogeheten 'vJieg,,:mde
vleugels' , waarbij het toestel in
feite een l.iItend apparo.at :8.
Luchthavens moeten d~ar TV"el

klaar voor zijn. Ook aparte
:~p::~ept lt.S' .staan al in. de!>l.~l:' -

<lelt. Tassen en kleren leegma·
ken voor de scans en fouilleren
<1001' mensen hoeft d<ill Di. ,

ln.eer. De' .'id gays' worden er
gedCÏ:lt uatgepikt.
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week van
2013 wordt er
w0ervolop
,vooJr~itgeke

kem, O()!i:]l ar. d.e iudlth31··
verl~ v::m ~je tOtekQm.sL Hoe
rei~iE')m. we iIrl 20257 En in
:W50? FutnxlQll@gem. prIB,'(!.'Hil

teerden ol11l131ltlg's op een
congres de meest f31ntasti
stelle ideeën, Z031nS 'poJcket
airports' iu stettieiijk(e
hO((j)ghouw met verti<Cllai
opstijgende vliegtuigen,
veli1?l81atsba:r.e d.rijvende
'd.elta-prefabs' en '31er((j)
loops', cirkelvormige lan
dingsbanen (Fenbress ~tb

~hitects}. Leuk, mmar nOlg
lang niet: haalbaar...

Concreet i<> wel dat de reizi··
g'er sneUer en comfortabeler
op modern.e luchthavens gaat
d.oorstromen, met geava.nceer
de technologie, voora-J voor de
smartphone. We kunnen mo
biel. inchec:ken en baarden en
kr.ijgen steeds up-to· o1ate iniar.·
,natie ov,er- onze vluchten en
per.soonlijke ~dvjez€n 'on the
spot'.

Hohit TalwaT., oprichter van
ünderzoeksbul:'t'!::l.u F'astfuture,
voorziet over ti.c=n jaarvernieu
wingen aJ$ 5G·telefooD.s, i.ntel
l~gel1te projecties, scherrrH:!l:l. in
hrille,:_, t~;i)r'ê_l)~ol~gTam:lnen
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smal'l;phone. 'We kunnen mo
hiel inchecken en bOélTden en
hijgen steeds up-ta-date infor
matie over onze vluchten en
persoonlijke adviezen 'on the
~pot'.

Ro1:'J.t Tahvar, oprichter van
onderzoeksbureau Fastfuture,
voorziet over tien jaarvernieu
wingen als 5G-telefoons, intel
ligente projecties, schermen in
brillen, tastbare hologrammen
en andere zintuiglijke elektro
nica, en betere 'augmented re
ality'-technieken. "Internet
zal doorontwikkelen naar het
betekenisgevende semanti
sche web met sociale media als
collectieve krachtbron."

Hoe dan ook, lange wachtrij
en behoren straks tot het verle
den. "Dat is het primaire doel
van de luchtvaart. Moet ook
wel, want het aantal luchtreizi
gers wereldwijd zal rond 2030
zijn verdubbeld tot zo'n zes
miljard", zegt Tony Tyler, top
man van de internationale
luchtvaartorganisatie IATA.

Ook paspoortcontroles en
beveiliging zullen volgens hem
over enkele jaren volautoma
tisch gebeuren, op basis van
vooraf bekende persoonsgege
vens in 'checkpoints ofthe fu
ture', waar jezo doorheen wan-

delt. Tassen en I-leren leegma
ken voor de scans en fouilleren
door mensen hoeft dan niet
meer. De 'bad guys' worden er
gericht uitgepikt.

Hoe ziet het vliegtuig van de
toekomst eruit? Boeing en Au'
bus laten weten dat er tot 2050
nauwelijks veranderingen zijn
te verwachten aan de huidige
motore!l. "Ze worden wel zui
niger, stiller en milieuvriende
lijker. Biokerosine kan een
deel van de brandstof vervan
gen."

Voorbeelden zijn de A320
NEO en B737 MAX, de Dream
liner B787 en de nieuwe A35ü
XlNB. Vliegtuigen voor de lan
ge afstand worden ook groter,
zoal'! dubbeldekker A380 laat
zien. Die kan in verlengde
vorm wel duizend passagiers
meenemen.

Supersonisch (ruimte)vlie
gen komt weer i.n zicht op de te..

kentafeIs. En ervvordtgekeken
naar zogeheten 'vliegende
vleugels', waarbij het toestelin
feite een liftend apparaHt is.
Luchthavens moeten daar wel
klaar voor zijn. Ook aparte
'spaceports' staan al in de plan
ning.

EnNederlands consortium
heeft een gedm'fd, maar realis
tisch ontwerp van de luchtha
ven van de toekomst gepresen
teerd. Het is een samenwer
king van Schiphol, Volleer
Wessels, Imtech,
luchtvaartconsultant .Naea en
architect Rau.

Begin vorig jaar schreef
Schiphol een opdracht uit
voor 'een vernieuwend duur·
zaam tel'minalcOllcept'. Tho
mas Rau ging er samen met
vliegdeskundigen mee aan de
slag en: heeft nu patent gekre
gen op de revolutionaire uit
vinding, iPori: gedoopt. "We
gaan er wereldwijd mee de
boer op."

Volgens Schiphol-directeur
Ad Rutten gaat het in de eerste
plaats om de innovatie. "Schip-

hol is damin altijd trendsdter
geweest. Vooruitgang is nood
zakelijk ûm mee te blijven spe
len. Mogelijk dat we in Lely
stad een iPort gaan bomvel~,als
Schiphol tegen 2020 aan de
grenzen van de groei zit."

Schiphol verwerkt dit jaar
meer dan 50 miljoen passagiers
en wil groeien naar tenminste
75 miljoen. Ter vergelijking:
AtlantR is nu met bijna 100 mil
joen de grootste luchthaven ter
wereld, Peking volgt met 80
miljoen en Londen Heathrow
met 70 miljoen. Schiphol staat

op de vijftiende plaats, maar
onder meer Dubai en Istanbul
stomen razendsnelop.

In de lPort worden vliegtui
gen achter elkaar op één lan
dingsbaan naar een ronddraai
end terminalgebouw geleid en
daar au omatisch aan een gate
vastgezet. Na lossen en laden
van passagiers worden de toe··
stellen op de parallelle start
baan aan de andere kant losge
laten om snel na elkaar weer op
te stijgen.

"De omdraaitijd kan tot de
helft teruggebracht worden, er
zijn minder voertuigen en per··
sone·el nodig, de kosten zijn
veel lager, de loopa:Estanden
korter en je bespaart op ruimte
en energie. Vergelijk het rnet
de IVIcDri'le. Voor Europese
budgetvluchten, hijvûorbeelcl
met Boeings 737, is de iPorl
zeer geschikt. Prijsvechters
zijn enthonsÜ'ist", meelrr Rau.

Op grotere luchthavens kun·
nen volgens hem meerdere
van deze constructies worden
gebouwd. "Voor vliegmaat
sch.appijen en passagiers hete-

kent het ook tijd
besparing. In·
check, winkels en
horeca zitten di
rect in de l'Onde
terminal."

Op het recente ACI-congres
in de RAL werd het vliegveld
van morgen omschreven als
.'Airport City', waarin alle ver
voer samenkomt, geïntegreerd
in stad en natuur met werken,
wonen, leren, shoppen, recre
eren, uitgaan en reizen.

Dat is ()lok de visie van de 88.
jarige ge1biedsl\llnttwikkelmJlJt
Jan root (Ch.ipshol). Hij veeM
a1 meer dan h,'vintig j~ t {{lgen
SdÜphol GrouJPl, de lncMver··
ke<l:)I'sIdding, zo'n l~eetj«-~ ane
overheden en de reddeHjke
m~cM om zijn dl'{}«)tJ[J.l te vel'··
wczcnHjken.

In de driehoek A4, A5 en Ag
CBadhoevedorp-Zuirl) zou
Poot, die daar grond bezit,

gI'aag zijn autovrije, groene
luchthavenstad van 250 ha
voor70.000mensen willen bou
wen, met hightecr.! industrie en
'people movers' voor het trans
port, waarin het ook na kan
toonlren goed toeven is.

Atlanta en Dubai zijn vol·
gens hem voorbeelden van hoe
het moet. "Helaas zijn ze in Ne~

derland blind voor de waar
heid over de toekomstige
knooppuntfunctie. Mei een
transferluchthaven red je het
niet rneer. Het gaat om het cre..
eren van een hoogwaardige
vestigingsplaats. Er worden
echter alleen nutteloze macht·
spelletjes gespeeld", aldus
Poot.

Zoon Peter, die Chipshol
leidt, waarschuwt voor een
miljardenclaim tegen Schip
hol, die hij in handen van Ame..
rikaanse specialisten gaat ge··

ven. "Er zijn plannen om de A9
om te leggen, precies in het ge
bied dat wij willen ontwikke
len. Dat zou het einde van onze
Airport City betekenen", ver
telt hij.

Poots Airport City vindt bij
Schiphol-topman Jos Nijhuis
echter geen genade. "Dat doen
we zelf al en Amsterdam heeft
de Zuidas. Wij komen in 2013
met ons eigen Masterplan voor
de investeringen in de toe..
komst."

JE'utwrolo@g Rohit T1'l:lw<!\Jt'
he<eft hAmiddels 'wi1l~le.'f:l:ocM

wat de C@DSlllllm:mt wiJl <Olp
luchthavens. D«:: lokale h<ele
ving en cuHw1'ele sjfeer blijken
bebmgrijk. Net als snelheid,
gemak -en mobiele navigatie
natuuJrlijk, géén vertragmgen
en genoeg hotels, -vrintels, ho
reca en enteriDinment. Ofte
wel: complete m:in:ist~djes.
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