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Inzet extra medewerkers tijdens 
herfstvakantie op Schiphol
Ook voor de herfst bereiden Schiphol en haar partners zich goed 
voor. De herfstvakantie loopt van 14 tot en met 29 oktober en 
kent weer enkele drukke dagen. De verwachting is dat drie 
miljoen reizigers in deze periode via Schiphol reizen. Dat is een 
stijging van circa 6 procent ten opzichte van de herfstvakantie 
vorig jaar. We zetten extra medewerkers in om ieders 
vakantiestart zo prettig mogelijk te laten verlopen. 

http://www.youtube.com/schiphol
http://www.schiphol.nl/vakantie


Wat zijn de drukste dagen?
De onderstaande kalender toont de verwachte drukte 
per dag bij aankomst en vertrek. Dit is een globale 
inschatting. Gedurende elke dag zijn er pieken en 
dalen. 

Wist je dat…
Dit de vijf populairste vakantie
bestemmingen in de herfstvakantie zijn?

- Barcelona
- Londen
- Antalya
- Malaga
- Milaan

Tips voor een soepele reis
Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt 
voor Schiphol en haar partners, maar ook voor 
reizigers. Zij kunnen er zelf aan bijdragen dat alle 
controles op de luchthaven soepel verlopen. Of het nu 
gaat om het inchecken, de veiligheidscontrole of de 
paspoortcontrole.

Schiphol heeft 8 tips voor reizigers:

1. Kom op tijd!
Dit is de tijd die je luchtvaartmaatschappij aangeeft. 
Neem daarom contact op met je luchtvaartmaat-
schappij voor een actueel advies. Houd over het 
algemeen rekening met 2 uur van tevoren
inchecken voor Europese vluchten en 3 uur van 
tevoren voor intercontinentale vluchten. 

2.  Controleer of je reisdocumenten nog 
geldig zijn

Check ruim voor vertrek of je paspoort/
identiteitskaart/visum nog geldig is. Voor vragen over 
je reisdocumenten kun je terecht bij de Rijksoverheid. 

3. Alleen reizen met een kind
Als je alleen reist met een minderjarig kind, dan heb je 
een toestemmingsformulier nodig van de (andere) 
ouder(s). Kijk hier voor meer informatie.

4. Reis met zo min mogelijk handbagage
Als je zo veel mogelijk bagage incheckt, ben je sneller 
door de securitycontrole. Bovendien kunnen reizigers 
zonder handbagage of met een kleine tas tot en met 
de herfstvakantie gebruik maken van een aparte 
doorgang bij de veiligheidscontroles, de Small Bags 
Only. Dat mag als je maximaal één stuk handbagage 
(geen trolley!) mee hebt met een maximaal formaat 
van 40x30x20cm (ongeveer 25 liter). Denk aan een 
kleine handtas, rugzak of een laptoptas. Een Schiphol-
medewerker geeft aan welke handbagage geschikt is 
voor de doorgang.

De openingstijden van de Small Bags Only  
doorgangen zijn:
• In Vertrekhal 1 van 03:00 uur – 20:00 uur
• In Vertrekhal 2 van 06:30 uur – 20:30 uur
• In Vertrekhal 3 van 06:30 uur – 20:30 uur

https://www.defensie.nl/onderwerpen/reizen-met-kinderen


•   NB. In Vertrekhallen 1a en 4 zijn geen Small Bags 
 Only-doorgangen.

Reis je toch met een trolley? Geen zorgen. Jouw rij 
wordt ook korter doordat alle ‘handtassen’ in een 
andere rij staan. Zo komen alle reizigers sneller bij  
hun vliegtuig.

5.  Controleer wat er mee mag in je 
handbagage

Vloeistoffen in verpakkingen van maximaal 100 ml zijn 
geen probleem. Stop ze wel even in een doorzichtig 
zakje van maximaal 1 liter. Producten die je na security 
koopt, kun je sowieso meenemen in het vliegtuig. 
Scharen, nagelvijlen en andere scherpe voorwerpen 
mogen alleen aan boord in je ruimbagage.  
Meer weten? Check onze bagageregels.

6.  Houd vloeistoffen en elektronica apart bij 
de controle

Heb je vloeistoffen en/of elektronica in je 
handbagage? Stop ze dan apart in de bak bij de 
centrale security. Ook handig: haal je zakken leeg,  
doe je paspoort en boardingpass in je zak of tas en 
trek je jas uit. Volg verder de aanwijzingen van de 
medewerker en je bent in no-time door de controle.

7. Reserveer online een parkeerplek
Met een online reservering ben je in de drukke 
vakantieperiode zeker van een plek die bij je past.  
Vul je gewenste data in en je ziet meteen welke 
parkeerplek voor jou de beste is. Het parkeren op 
Schiphol is wel per 1 oktober veranderd.

8. Blijf op de hoogte
Hou voor actuele informatie de website van Schiphol 
in de gaten, volg ons op Twitter, Facebook of 
download de Schiphol app op je telefoon.

Meer informatie en de antwoorden op veelgestelde 
vragen van reizigers zijn te vinden
op schiphol.nl/vakantie.

En welke maatregelen  
treft Schiphol zelf?
Samen met haar partners zet Schiphol ook deze 
herfstperiode alle zeilen bij om iedere reiziger een 
goede en veilige start van zijn of haar vakantie te 
bieden. Zo…
• … zijn alle securitydoorgangen extra ruim bezet;
• … staan flexibele securityteams paraat bij drukte;
• … is de Small Bags Only doorgang ook open;
• …  zet Schiphol meer personeel in voor een goede 

doorstroming en service aan de reizigers. 
Naast de gespecialiseerde krachten, schakelt  
Schiphol kantoorpersoneel en een team van 
vrijwilligers in om te helpen tijdens piekmomenten.  
Het Welcome@schiphol team bestaat uit enkele 
tientallen oud-medewerkers en andere mensen die 
Schiphol een warm hart toedragen.

Tip: nieuwe Holland Boulevard is geopend
De Holland Boulevard tussen Lounge 2 en Lounge 3 is 
vernieuwd. Hier is veel te beleven op het gebied van 
kunst en cultuur. Bovendien is het een fijne plek om  
te werken, winkelen en te ontspannen. 

Nieuwe Holland Boulevard

https://www.schiphol.nl/nl/pagina/bagageregels/
https://www.schiphol.nl/nl/parkeren/parkeermogelijkheden-op-schiphol-veranderen/
https://www.schiphol.nl/nl/
https://twitter.com/Schiphol
https://www.schiphol.nl/nl/pagina/voor-je-gaat-vliegen/
https://nieuws.schiphol.nl/de-vernieuwde-holland-boulevard-weerspiegelt-nederlandse-cultuur/


Parkeren op Schiphol 
voortaan anders
P2 verdwijnt 
Parkeergarage P2 verdwijnt, omdat er ruimte moet 
komen voor de bouw van de nieuwe pier en terminal. 
Die moeten klaar zijn in 2019 en 2023. Schiphol biedt 
de volgende alternatieven voor parkeren: 

P1 Kort Parkeren 
De maximale parkeerduur in garage P1 is beperkt tot 
maximaal 48 uur. Dit zie je terug in de nieuwe naam: 
P1 Kort Parkeren. Je kunt hier zonder reservering 
terecht om iemand op te halen, weg te brengen of 
zelf te parkeren voor een korte reis. Het gratis 
kwartiertje vervalt, maar het tarief in P1 is lager dan 
dat van het voormalige Short Stop. Die verdwijnt,  
net als Holiday Valet Parking. 

Kiss & Ride
Snel iemand afzetten kan nog steeds bij de gratis Kiss & 
Ride voor de vertrekhallen. Let op: het gaat hier enkel 
om uitstappen en wegrijden. Parkeren is verboden.

P6 Valet Parking 
P6 Valet Parking is het nieuwe alternatief voor mensen 
die langer dan 48 uur willen parkeren én dichtbij de 
terminal willen staan. Je moet deze vooraf reserveren. 

Je parkeert vlakbij de terminal in P6 en geeft 
eenvoudig je sleutels af. 

Wij zorgen ervoor dat de auto naar een nieuwe 
parkeerplaats buiten Schiphol Centrum wordt 
gebracht. Bij terugkomst staat de auto weer voor je 
klaar. De tarieven zijn vergelijkbaar met of lager dan 
die van P2. 

P3 uitgebreid 
Ook voordelig parkeren in en op P3 Lang Parkeren 
blijft mogelijk. Eind 2018 komen hier ruim 2500 
parkeerplaatsen bij dankzij een uitbouw. 

Verkeersborden ook veranderd 
Kom je iemand ophalen met de auto? Let dan goed 
op. Als je Schiphol oprijdt, tref je geen borden met 
‘Aankomst’ meer aan. Je kunt kiezen uit twee 
mogelijkheden: Vertrek of Parkeren. Dat is even 
wennen. Daarom staat er tijdelijk extra bebording  
met de mededeling: ‘Voor Aankomst volg Parkeren’.  
Je wordt vanzelf naar P1 geleid waar je jouw auto 
kwijt kunt.  

Parkeertarieven 
Sommige tarieven blijven gelijk en andere gaan 
omhoog. Schiphols parkeeraanbod is vraag- en 
aanbodgericht, net als vliegtickets. Is er weinig vraag, 
dan daalt de prijs. Bij schaarste gaat de prijs omhoog. 
Alleen zo blijft het mogelijk om voor iedereen die dat 
wil een goede parkeerplek te vinden. In alle gevallen 
geldt; waar reserveren vooraf mogelijk is, is dat 
goedkoper. 


