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Meer comfort door
centrale beveiliging
In de nacht van 2 op 3 juni is Schiphol
overgestapt op centrale beveiliging.
Schiphol heeft nu vijf grote centrale
controlepunten. De 130 controlelanes
aan de gates zijn niet meer nodig.

luchthaven hiermee op de groei van de luchtvaart,
toekomstige wet- en regelgeving en nieuwe
technologische ontwikkelingen.

René de Groot (chief operating officer KLM),
Dick Schoof (nationaal coördinator terrorismebestrijding
en veiligheid) en Jos Nijhuis (CEO en president-directeur
Schiphol Group) gaven het startsein voor de ingebruikname van de centrale controlefilters.

De centrale controlepunten zien er open en licht uit.
Ze zijn ingericht met veel hout en natuurlijke materialen.
Geluiddempende effecten bij de controles en het
verspreiden van een lekkere geur moeten reizigers
op hun gemak te stellen en meer comfort bieden.
We vragen nog wel even geduld. Het securityproces
is aangepast, maar de bouwwerkzaamheden voor een
mooier en beter Schiphol zijn nog niet gereed. Overlast
en wachtrijen kunnen helaas nog voorkomen.

Met deze ingrijpende vernieuwing biedt Schiphol een
efficiënter en servicegerichter securityproces en ontstaat
meer ruimte op de pieren. Ook anticipeert de

Lees en leef mee met
de stories van Schiphol
Schiphol is een plek waar veel mensen en verhalen samenkomen.
Iedereen heeft hier ooit wel eens een traantje weggepinkt bij
een afscheid, is hier vol spanning aan een grote reis begonnen
of heeft hier met grote spandoeken gestaan om een geliefde
welkom te heten. Maar Schiphol is ook een plek waar iedere dag
duizenden mensen naartoe komen om te werken. Mensen met
de meest gevarieerde beroepen; van kapper tot piloot of
onderhoudsmonteur.
Een schrijver en een fotograaf struinen daarom regelmatig de
luchthaven over om verhalen van, op en over Schiphol te verzamelen. Wie zijn de mensen op Schiphol? Wat houdt hen bezig?
Waar komen ze vandaan? En waar zijn ze naar op weg? Deze
verhalen worden vervolgens online verzameld op een weblog
en gedeeld via alle social media kanalen van Schiphol.
De eerste Schiphol stories kun je lezen op schipholstories.tumblr.com.
Je kunt de verhalen ook volgen via Facebook, Twitter en Instagram.

Van vliegtuighangar
naar busstation

Bekijk ‘Achter de schermen bij invoering
centrale security’ op youtube.com/schiphol

Rondvlucht Nederland vanaf Schiphol
Niet veel mensen weten dat je vanaf Schiphol een rondvlucht boven
Nederland kan maken. In een wel heel bijzonder vliegtuig bovendien:
de Koninklijke DC-3 Dakota, genaamd ‘Prinses Amalia’. Tot oktober vliegt
de ‘Prinses Amalia’ bijna ieder weekend boven Nederland. Je kunt kiezen
uit diverse routes. Van Haarlem tot de Hollandse Waterlinie en van Slot
Loevestein tot de kustplaatsen. Op een hoogte van ruim 300 meter is het
uitzicht door de grote ramen adembenemend. Luchtvaartmaatschappij
DDA Classic Airlines en zijn vrijwilligers maken deze vluchten mogelijk.
Schiphol Group ondersteunt dit initiatief samen met KLM en
Luchtverkeersleiding Nederland.
Ga voor meer informatie naar: www.dutchdakota.nl.

Schiphol heeft een nieuw busstation: Knooppunt Schiphol-Noord. Het
busstation aan de Hugo de Grootstraat is een markante verschijning in het
landschap. De overkapping is een voormalige vliegtuighangar uit de Tweede
Wereldoorlog. De hangar werd begin jaren ‘40 gebouwd in Groot-Brittannië
en is in 1958 aangekocht door de gemeente Rotterdam. Bijzonder is dat het
raamwerk vele jaren later is teruggekeerd op luchthaventerrein in de vorm
van een busstation.

Foto en lieve groet
voor moeders

Het busstation heeft acht haltes, verknoopt de verschillende buslijnen in de
Schipholregio en biedt reizigers overstapmogelijkheden in alle richtingen.
Knooppunt Schiphol-Noord is op 18 mei feestelijk geopend door
Staatssecretaris Mansveld in het bijzijn van Maarten de Groof,
CCO van Schiphol Group.

Op 7 en 10 mei vond op Plaza een leuke Moederdagactie plaats.
Op een hartvormig krijtbord konden mensen een lieve groet voor
hun moeder schrijven. Met het bord in de hand kon men vervolgens een gratis polaroidfoto laten maken. Leuk om te geven bij
het Moederdagcadeau.

Het station is gerealiseerd door een samenwerking van de Stadsregio
Amsterdam, de gemeente Haarlemmermeer, Schiphol Group, de provincie
Noord-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Informatie over Schiphol
www.schiphol.nl
Schiphol Inlichtingen 0900-0141
www.youtube.com/schiphol

Informatie en klachten over vliegverkeer
Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas)
020-601 5555 / www.bezoekbas.nl

Bekijk ‘Bijzonder nieuw OV-knooppunt op Schiphol’ op
youtube.com/schiphol

Imago Schiphol als werkgever zit in de lift
Het imago van Schiphol als werkgever zit in de lift. Dit blijkt uit het jaarlijkse Intermediair
Imago Onderzoek. Stond in 2014 Schiphol Group nog op plaats 49. In 2015 is dit een 17e
plek geworden. Een stijging met maar liefst 32 plaatsen. Een resultaat om trots op te zijn.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van Intermediair,
een carrièreplatform voor hoogopgeleiden.

