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Wie doet 
wat op de 
luchthaven?



Iedereen doet 
wat anders. 
Maar samen 
maken we de 
luchthaven!

Wij besturen de luchthaven. Wij bepalen 

wat waar komt in het gebouw, de 

terminals en zijn eigenaar van alle 

winkelruimtes. Ook bepalen wij de 

strategie, samen met de overheid. 

Het doel van Schiphol is de 

Nederlandse samenleving verbinden. 

LVNL staat voor Lucht Verkeersleiding 

Nederland, en dit zijn de mannen en 

vrouwen die in de hoge toren zitten en 

zorgen dat alle vliegtuigen veilig landen. 

De LVNL is er voor om te zorgen dat 

de luchtvaart veilig opereert in 

Nederland.

KLM is een luchtvaartmaatschappij waar 

je misschien wel eens mee gevlogen 

hebt. Schiphol bestaat al 101 jaar en KLM 

al 98 jaar. Al die tijd is Schiphol de thuis 

luchthaven geweest van KLM. 

Het doel van KLM is passagiers 

vervoeren en winst maken. 



Onze missie

Connecting the Netherlands:

Nederland optimaal verbinden met de rest van de wereld en zo 

een bijdrage leveren aan de welvaart en het welzijn in Nederland 

en daarbuiten;

Connecting to compete 

Connecting to complete 



Onze ambitie

De ambitie van Royal Schiphol Group is om de luchthaven 

Schiphol te ontwikkelen tot Europe’s Preferred Airport: 

De voorkeursluchthaven voor reizigers, Airlines en logistieke 

dienstverleners. 



Een paar 
interessante 
feitjes

322 directe 
bestemmingen 

63,6 miljoen 
reizigers 

1,7 miljoen ton 
vracht

1,4 miljard 
omzet

65.000 banen op 
de luchthaven

479.000 vliegtuig
bewegingen



100 jaar Schiphol in 
100 seconden



Maar er zijn 
ook nadelen

Buren hebben last van hinder door 

vliegtuigen en liggen soms ‘s nachts 

wakker 



“Hoe kan Schiphol ervoor zorgen dat de negatieve

effecten voor de samenleving worden verkleind en

de positieve effecten worden vergroot?”

Onze vraag aan jullie: 



Positieve en 
negatieve effecten 
van de luchthaven

Goedkoop en 
makkelijk op 
vakantie

Toerisme

Banen 
(werkgelegen-
heid)

Luchtkwaliteit

Veiligheid

Geluidsoverlast



Hoe gaan we 
aan de slag?


