
Opdracht
Bekijk de cijfers en beantwoord deze vragen:

Z  Hoeveel gewone start- en landingsbanen heeft de luchthaven? 

gewone start- en landingsbanen

Z  Naar hoeveel landen kun je vliegen vanaf Schiphol?

landen

Z  Hoeveel tassen en koffers worden er op Schiphol vervoerd op een drukke dag?

stuks

Z  Hoeveel mensen drinken koffie met een muffin terwijl ze op hun vliegtuig wachten per jaar?

 mensen

Z  Hoeveel paarden kun je op Schiphol tegenkomen in een jaar?

paarden
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Schiphol in cijfers

In 1916 landde er voor het eerst een vliegtuig op Schiphol.

25,5 miljoen passagiers bezochten in 2021 Schiphol; 

in 2019, voor corona, waren dit er 71,1 miljoen. 

1200 - 1300 vliegtuigen stijgen elke dag op van Schiphol en landen er.

140.000 passagiers reizen per dag via Schiphol.

101 meter hoog is de toren waarin de luchtverkeersleiders van Schiphol zitten.

6 landingsbanen heeft Schiphol, 5 gewone en 1 korte voor zakelijk verkeer.

3.800 meter lang is de Polderbaan, de langste start- en landingsbaan op Schiphol.

296 plekken in de wereld kunnen bereikt worden vanaf Schiphol. 

178  in Europa en 118  daarbuiten.

97 landen kunnen bereikt worden met een rechtstreekse vlucht vanaf Schiphol.

Meer dan 60.000 mensen werken op en rond de luchthaven.

2.787 hectare is het hele terrein van Schiphol. Dat is groter dan de steden Leiden of Delft.

30 kilometer lang is het transportsysteem voor bagage op Schiphol.

2,5 kilometer is de langste weg die een koffer kan afleggen op Schiphol.

Tussen de 120.000 en 160.000 stuks bagage worden dagelijks gesorteerd op 

Schiphol. Op drukke dagen zijn dat er zelfs 180.000.

10 miljoen kopjes koffie worden er per jaar op Schiphol geschonken; 100.000 mensen 

nemen daar een muffin bij en 1,5 miljoen mensen gaan liever voor een hamburger.

62.000 spullen komen er in een jaar binnen bij de afdeling gevonden voorwerpen.

5.500 paarden stappen per jaar op Schiphol in het vliegtuig.

22 miljoen kuikens worden ieder jaar met het vliegtuig vervoerd vanaf Schiphol.

1.200 boeken in meer dan 30 talen staan er in de bibliotheek van het vliegveld.

120 winkels zitten er in de luchthavengebouwen van Schiphol.

500 bedrijven staan er op het terrein van Schiphol.
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