
1916: landing 1e militaire vliegtuig

1958: oprichting Luchthaven Schiphol

1920: landing 1e burgervliegtuig

1967: opening Schiphol Centrum

1995: opening Schiphol Plaza1956: nieuwe plannen luchthaven

1991: hoogste verkeerstoren ter wereld

2010: opening Bagagehal-Zuid

Schiphol groei 

Ooit was Schiphol een militaire luchthaven. Nu is het uitgegroeid tot een mainport met jaarlijks 
[….] vliegtuigbewegingen (opstijgende en landende vliegtuigen). In 2020 wil Schiphol uitgroeien 
naar een luchthaven met maximaal 500.000 vliegtuigbewegingen per jaar. 

Geschiedenis 
Op 19 september 1916 landt het eerste militaire vliegtuig van de Nederlandse luchtmacht 
op Schiphol. Vier jaar later, in 1920, landt het eerste KLM-vliegtuig vanuit Londen en zo is de 
burgerluchthaven Schiphol ontstaan. 
In 1956 ontstaan er grootste plannen voor de luchthaven, bedacht door de toenmalige directeur 
Jan Delleart. Zo ontwikkelde Luchthaven Schiphol zich en groeide het uit tot een mainport. De 
luchthaven had zelfs twee keer een wereldwijde primeur: in 1991 werd de hoogste verkeerstoren 
ter wereld geopend en in 2010 de modernste bagagehal met maar liefst 6 robots.

Groei 
Groei is belangrijk voor Schiphol. Door te groeien kan het meer vluchten en bestemmingen 
aanbieden en kiezen steeds meer reizigers voor de luchthaven. Zo kan het blijven concurreren met 
andere luchthavens. Groei van de luchthaven zorgt er ook voor dat steeds meer (buitenlandse) 
bedrijven zich in de buurt van Schiphol vestigen. Dat levert extra banen op voor mensen die in de 
buurt wonen en zorgt dat de economie groeit. 

Zonder duurzaamheid kan Schiphol niet groeien. Duurzame groei zorgt ervoor dat omwonenden 
en de natuur zo min mogelijk hinder ervaren. Hiervoor moeten zuinigere en stillere vliegtuigen 
komen en wordt de CO2-uitstoot vermindert. 

Schiphol heeft vijf groeidoelstellingen. Schiphol wil
1. de beste verbindingen bieden voor een goede bereikbaarheid.
2. een aantrekkelijke luchthaven zijn door de beste te zijn. 
3. Een toplocatie zijn waar mensen graag komen. 
4. Zo veel mogelijk samenwerken met anderen. Want samen sta je sterk!
5. Een duurzame en veilige luchthaven zijn. Zorg voor de omgeving, de bewoners en de  
 bezoekers vindt Schiphol belangrijk.


