
Schiphol Natuur 

Toen Schiphol nog een militair vliegveld was, was het niet meer dan een stuk grasland. Inmiddels 
is Schiphol uitgegroeid tot een mainport en is er geen sprake meer van een natuurgebied. Maar er 
is nog steeds veel groen te vinden. 

Beplanting 
Wist je dat er maar liefst 225 verschillende soorten planten groeien en bloeien op de luchthaven 
van Schiphol? En al deze planten zijn op natuurlijke manier op de luchthaven terecht gekomen. 

De moestuin
Met alle eetbare planten op Schiphol zou je bijna een moestuin kunnen beginnen. Zo groeien 
er op Schiphol namelijk bramen, radijsjes, tomaten, veldsla en pastinaak. Pastinaak is een witte 
wortel met een zoete, anijsachtige smaak. Ook groeien er groenten die goed in een salade 
kunnen. Heb je wel eens gehoord van witte waterkers? De blaadjes zijn heerlijk in een salade en 
als je ze kookt is het net een soort spinazie. Ook lekker in de salade is Herik. De bladeren van deze 
plant hebben een pittige smaak en ook de bloemknoppen kun je eten. Van de zaden kun je zelfs 
mosterd maken.

De kruidentuin
Kruiden geven vaak een bijzondere smaak aan eten en werden vroeger vaak gebruikt om wondjes 
en andere kwaaltjes te genezen. Op Schiphol vind je bijvoorbeeld Kamille en Valeriaan. Hier wordt 
vaak thee van gemaakt, omdat het zorgt dat je rustig wordt. Kun je niet goed slapen, dan helpt 
Sint-janskruid. Dit kruid groeit op Schiphol en geeft kleine gele bloemetjes. 
Als je vaak naar het toilet moet omdat je iets verkeerds hebt gegeten, dan Heelblaadjes nemen. 
Die helpen tegen diarree. Duizendguldenkruid helpt wanneer je last hebt van je maag en heeft 
mooie roze bloemetjes. Robertskruid herken je aan de witte bloemetjes en vaak rode bladeren. 
Wanneer je keelpijn hebt, is het goed om op deze blaadjes te kauwen.

Dierentuin
Schiphol heeft zoveel begroeiing, dat er ook heel veel planten tussen zitten met een hele rare 
naam. Zo groeit er bijvoorbeeld Kattenstaart. Geen echte staart van een kat, maar een verwilderde 
plant met roze bloemetjes. De zaden en bladeren van deze plant kunnen gegeten worden. Ook 
de Hondsdraf vind je op Schiphol en groeit vaak in de buurt van brandnetels. De blaadjes helpen 
tegen jeuk en wondjes. 
Heb je wel eens gehoord van Varkensgras? Dit kruid groeit op Schiphol en heeft kleine witte 
bloemetjes. Vroeger werd het aan het vee gevoerd, misschien vandaar wel de naam. Maar 
er zijn nog meer ‘dierachtige’ planten. Zo groeien er ook Hazenpootjes, Paardenbloemen, 
Reuzenberenklauwen en Biggenkruid. 

Diersoorten 
Op Schiphol vind je wel 70 verschillende vogels, maar ook zoogdieren en insecten. Zo leeft er zelfs 
een 30 cm grote schildpad en scholen karpers in de watergangen van de luchthaven.



Vogels op Schiphol
Op Schiphol leven veel verschillende vogels, zoals de houtduif, de postduif en de holenduif, maar 
ook meeuwen (zoals de kokmeeuw, de stormmeeuw en de zilvermeeuw) vinden hier hun plekje. 
Maar er zijn nog meer vogels op de luchthaven, zoals bijvoorbeeld de huismus, de kievit, de 
scholekster en de boerenzwaluw. 

Er leven ook roofvogels op de luchthaven. Die herken je aan hun grote spanwijdte (de afstand van 
de ene uitgestrekte vleugel naar de ander). Op Schiphol kun je zomaar een keer een boomvalk, 
bruine kiekendief, buizerd of velduil spotten. 

Niet alleen in de lucht, ook op het land (of beter gezegd in het water) leven veel vogels. Zo zijn 
er veel verschillende eenden zoals de krakeend, de kuifeend, de slobeend, de wilde eend, de 
tafeleend en de bergeend.  Verder leven hier nog de grauwe gans, nijlgans, blauwe reiger, de 
knobbelzwaan, meerkoet, oeverloper, waterhoen, grutto en kluut. 

Zoogdieren op Schiphol

Op Schiphol leven verschillende knaagdieren. Zo heeft de bruine rat hier een plekje gevonden en 
kun je ook nog wel eens een haas of konijn door het veld zien springen. Onder de grond heeft de 
mol zijn plekje gevonden. 

Roofdieren 
Al deze dieren moeten zich goed verstoppen wanneer de vos in aantocht is, want ook die woont 
op de luchthaven. Maar de vos is ook niet altijd veilig. De bunzing sluipt hier ook rond en ziet de 
vos als zijn vijand. De bunzing is naaste familie van de wezel en de hermelijn en ziet er schattig uit, 
maar schijn bedriegt. 


