
Wil je live het vliegverkeer  
rondom Schiphol volgen?
Download de Notifly app  
via deze QR-code.

Berkenbomen
Valt het je ook op dat je in de buurt van Schiphol  
alleen maar kleine berkenbomen ziet staan? Dit is 
geen toeval. Ten eerste krijgen deze niet van die enorm 
diepe wortels, wat ervoor zorgt dat ze minder snel in 
de knel komen met leidingen, riolering en bedrading. 
Daarnaast is het voor vogels niet handig om in deze 
boompjes een nest te maken. 

Doe een rondje  
Schiphol op de fiets

Je denkt misschien niet meteen aan fietsen als je aan Schiphol denkt, maar  

wist je dat er rond de luchthaven een leuke fietsroute ligt? Waarbij je langs  

de start- en landingsbanen, de spottersplaats en de oude verkeerstoren komt? 

Dus pomp je banden op en spring op het zadel: tijd voor een rondje Schiphol!

Meer weten over hoe  
wij met vogels omgaan op 

Schiphol? Scan de QR-code.

1    Oud Schiphol

Bij nummer 1 zie je de oude verkeerstoren van Schiphol en nog  
de aanduiding waar ooit Schiphol ontstaan is. Want voordat  
de luchthaven ontstond, was hier het fort Schiphol. Van het  
oude fort is nu niets meer te zien. Scan de qr code op de routekaart 
voor een vlucht door de tijd.

2     Hangars en Aalsmeerbaan

Langs dit stuk van de route zie je de hangars van KLM waar de 
vliegtuigen in onderhoud zijn. Achter de hangars ligt de 
Aalsmeerbaan. Dit is één van de zes start- en landingsbanen van 
Schiphol. Onze banen liggen in verschillende windrichtingen, 
zodat vliegtuigen altijd kunnen starten en landen. Via de QR-code 
op de routekaart ontdek je meer over het banenstelsel van 
Schiphol. 

3   CRASH museum

Als je bij nummer 3 bent aangekomen, ben je bij het Fort bij Aalsmeer. Dit 
fort is net als fort Schiphol onderdeel van de Stelling van Amsterdam. In 
het fort is het Crash Luchtoorlog en Verzets  - museum ’40-’45, dat je op 
zaterdag en soms ook op zondag kunt bezoeken. De QR-code op de 
routekaart brengt je naar de website van het museum.

4     Nieuw avioduct

Hier zie je het nieuwgebouwde avioduct: een viaduct waar 
vliegtuigen overheen taxiën. Het is onderdeel van het dubbele 
rijbaanstelsel rondom Schiphol. Scan de QR-code om hier  meer 
over te weten te komen.

5     Parkeren op zonne-energie

Bij nummer 5 fiets je langs parkeerplaats P3. Boven op de enorme 
parkeer garage liggen 6.000 zonnepanelen. De verlichting, 
slagbomen, betaalautomaten: alle stroom in de parkeergarage 
komt rechtstreeks van de zon! 

De QR-code geeft je meer informatie over de duurzaamheids-
initiatieven op Schiphol.

6      Vliegtuigen spotten

Schiphol kent twee spottersplekken. Bij nummer 6 kun je 
vliegtuigen kijken op de Buitenveldertbaan. Hier staan ook 
verrekijkers. Bij de Polderbaan is de andere spottersplek. 
Die vind je bij de IJweg in Vijfhuizen. 

7    Busstation in historische hangar

Bij nummer 7 is het busstation. De overkapping is gemaakt van een 
oude vliegtuighangar uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog.  
Deze hangar is begin jaren veertig gebouwd in Groot-Brittannië 
en heeft een aantal jaar bij Schiphol in opslag gelegen. Nu heeft 
het historische bouwwerk een mooie nieuwe bestemming.



Deze fietsroute start op Schiphol-Oost, bij de oude 
verkeerstoren (nummer 1). Wanneer je het fietspad op 
Schiphol-Oost richting de Bosrandbrug volgt, kom je  
langs het hoofdgebouw van Luchtverkeersleiding 
Nederland (LVNL). 

Ga voor de brug rechtsaf het fietspad op langs de Ringvaart 
van de Haarlemmermeer. Volg het fietspad langs de 
landingslichten van de Aalsmeerbaan (nummer 2).  
Vanaf hier begint aan je rechterhand Schiphol-Rijk. 

Blijf de fietsroute langs de ringvaart volgen totdat je bij het 
Fort bij Aalsmeer komt (nummer 3). 

Vanaf Crash sla je rechtsaf en volg je het fietspad richting de 
Aalsmeerderweg. Ga hier rechtsaf naar Rozenburg. Met een 
lift steek je de N196 over, zodat je op de Kruisweg komt. Hier 
ga je linksaf richting Hoofddorp. Na de bezinepomp houd je 
rechts aan richting Schiphol-Centrum. Je volgt het fietspad 
langs de snelweg A4. 

Je rijdt nu op het nieuwgebouwde avioduct af (nummer 4). 
Zodra je onder het dubbele avioduct bent doorgefietst, rijd 
je op de Handelskade. Ga na de verkeerslichten linksaf de 
Westelijke Randweg op. Je rijdt vlak langs het platform van 
de M-pier, waar vaak vliegtuigen van easyJet staan. Volg  
het fietspad door de Buitenvelderttunnel. Zoals de naam  
al verklapt, je fietst nu onder de Buitenveldertbaan door. 

Eenmaal uit de tunnel heb je weer zicht op de vliegtuigen 
en ga je richting de parkeerplaats P3 (nummer 5). Voorbij de 
parkeergarage komt de Buitenveldertbaan weer in zicht. 

Fiets rechtdoor tot je aan je rechterhand de McDonalds 
ziet (nummer 6). Wil je naar vliegtuigen kijken op de 
Buitenveldertbaan, fiets dan hier het parkeerterrein op.

Fiets met het parkeerterrein in de rug rechtdoor. Je fietst nu 
op het busstation af (nummer 7).

Ga na het busstation rechtsaf richting Schiphol-Oost. Je rijdt 
nu langs de landingslichten van de Buitenveldertbaan en 
aan je rechterhand zie je de Schiphol-Oostbaan liggen.  
Via een tunneltje kom je weer aan op je beginpunt.
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Routebeschrijving Scan de QR-codes  
op de routekaart voor 
meer informatie.




