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Airport City Schiphol: de reiziger dient te worden vermaakt
Net als in de stad
Nederland

Schiphol
Je kunt erheen voor
Vlaamse frites, een
massage en een
goed gesprek.
Eric van den Berg
verkent de stad die
Schiphol heet.

E
ens hield Nederland op
bij Schiphol; daar begon
het buitenland al een
beetje. Gewoon omdat de
andere kant van de we-

reld daar ineens zo dichtbij is. En
thuis toch al ver weg.

Nu kun je er een Hema-rook-
worst kopen, ga je er naar de Albert
Heijn, en laat je je knippen bij En
Vogue. Maar zitten er toch ook ves-
tigingen van Starbucks Coffee, de
Amerikaanse keten die je in de rest
van Nederland niet zult vinden.

Dit is een nieuwe wereld. Een
nieuwe schemerzone.

Dit is Airport City.
Schiphol, dat de term Airport

City zelf bezigt, is een stad of heeft
in elk geval een hoop kenmerken
ervan. Het is een knooppunt voor
vliegtuigen, treinen en straks ho-
gesnelheidslijnen; taxi’s rijden af
en aan, er staan drie grote hotels
op het terrein, per jaar vliegen 48
miljoen reizigers vanaf Schiphol,
ruim 40 procent heeft hier een
overstap. En er werken zo’n 60 dui-
zend mensen.

Zo bezien, is Schiphol méér. Blij-
ken werknemers ook een stam-
kroeg te hebben op het vliegveld:

Café Rembrandt, tegenover de
kapper – alsof je het over de Dorps-
straat hebt. ‘We zijn de huiskamer
van Schiphol’, zegt Marianne, de
bedrijfsleider van de bruine kroeg.
‘Veel kantoormensen komen hier
een biertje drinken.’

Onderwerp van de dag, al we-
ken: de verscherpte controle voor
het personeel dat voorbij de doua-
ne moet zijn. De SBS-verslaggever
die de nepbom plaatste en bewees
dat de luchthaven ‘lek’ was, wordt
be-dánkt. ‘We zijn allemaal de pi-
neut. Hoe heet die vent? Stege-
man?’, zegt een vliegtuigsleper,
die nog even een biertje en een kof-
fie pakt voor zijn dienst begint.
‘Die man kan maar beter niet meer
op vakantie gaan. Ik denk dat-ie
zijn koffer zo maar eens kwijt kan
raken.’

Kroegpraat. Ook te beluisteren
in Café Amsterdam, achter de dou-
ane boven in Lounge 3, een beken-
de afspreekplek voor reizigers
maar ook een plek waar Schiphol-
mensen graag een jubileum of ver-
jaardag vieren.

Het zijn, misschien niet verwon-
derlijk, ruimtes waar het vliegveld
zelf nauwelijks is te zien of te ho-
ren: bruin, donker, muziek. De
meeste andere plekken bieden de
ambiance juist als attractie: uit-
zicht op de aankomstdeur, of nog
beter, uitzicht op vliegtuigen.

Om iedereen te plezieren zijn er
125 winkels en horecagelegenhe-
den; 50 vóór de douane, voor ie-
dereen, en 75 achter de douane,
voor de passagiers die een boar-
dingpas hebben. Schiphol ver-
dient híer zijn geld (en aan het
vastgoed), niet aan luchtvaart-
maatschappijen.

Jongste aanwinst: Xpres Spa, een
schoonheids- en massagesalon in
Lounge 2, aan de airside dus, zoals

dat officieel heet. Een manicure,
pedicure of Stress & Tension Elimi-
nator met uitzicht op KLM-toestel-
len. ‘Als ik om 7 uur ’s ochtends
openga, staan de Amerikanen al
voor de deur’, zegt bedrijfsleider
Freek Vermeulen. ‘Het is een be-
langrijke toevoeging voor de stad
Schiphol.’ Een dame uit Vancouver
schreef in zijn gastenboek: My feet
look so good after barefoot in Africa.
‘Zie je?’

Het jongste verlies is ook te mel-
den: het minicasino aan de Schen-
gen-kant, vlak voor de pieren B en
C. Dat liep niet. De grotere broer,
het Holland Casino aan de Holland
Boulevard (de ‘straat’ tussen pier E
en pier F), blijft open. Voor vier- à
vijfhonderd spelers per dag. ‘Zo’n

’s Avonds is
in de verte nog
een enkele
‘Mind your step’
te horen
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1. Broodje Proefvlucht Te bestellen
in bar Dakota’s, vandaar de naam.
Dit broodje is in januari tijdens de
Horecava-beurs gekozen tot het Lek-
kerste Broodje van Nederland 2008,
in de categorie Catering. Het kost
6,95 euro, dit piccolobroodje met
onder meer geitenroomkaas, Itali-
aanse ham, zelfgemaakte jam en ge-
konfijte sinaasappelschil. Dus naar
de bovenste etage, naast de ingang
van het Panoramaterras.
2. Ciabatta Per Tutti! Genoemd
naar de traiteur op Schiphol Plaza,
buurman van Starbucks. Ciabatta
met beenham, twee soorten salami,
provolone-kaas en pesto. Machtig,
maar toch lekker, 6,05 euro. Hier ook
naartoe voor salades, pasta’s en wat
eenvoudiger broodjes (vanaf 4,65
euro).
3. Broodje Hema Rookworst Tu s-
sen alle fancy broodjes even een van
de gewoonste van allemaal: snel,
vertrouwd. Broodje met de beroem-
de halve rookworst. Voor 2,75 euro,
en dat is 75 cent duurder dan in ge-
wone Hema’s, maar het is te over-
zien. In de grote hal van Schiphol
Plaza, bij een kraampje naast Dé-
l i f ra n c e.
4. Pan-Tappas de Fiesta Nog een
winnaar op de recente Horecava,
het Lekkerste Broodje van Neder-
land in de categorie Horeca: een
dubbelgevouwen vloerbroodje met
ham van het Livar kloostervarken,
spek, tomaat, boerenyoghurt en nog
veel meer. Prima, en de prijs kan net:
5,50 euro. Te verorberen bij Grand
Café Plaza, tegenover de kleurige
schuifdeuren van Aankomst 3.
5. Whopper Tja, deze hoort er toch
een beetje bij. Omdat-ie wordt ge-
serveerd in een van de drukste Bur-
ger Kings ter wereld. In het weekend
is dit een populaire stop voor stap-
pers. De Whopper mag je meene-
men voor 3,20 euro. Nee, géén Big
Mac in het winkelcentrum. De Mc-
Donald’s-vestigingen zitten achter
de paspoortcontrole.

x Broodjes

Voor de douane
■ Schiphol Plaza
Een dagje uit naar het vliegveld, dat ziet Schip-
hol graag. En het blijft niet bij een supermarkt
(Food Village, duur!), bloemenzaken (drie) en
boeken/tijdschriften (drie Ako’s, één Libris).
Café Rembrandt is de bekendste bar, een brui-
ne kroeg met stamgasten (werknemers op
Schiphol). Blijft open tot half een ’s nachts.
■ Boven
Wie lekker wil uitkijken over de vertrekhallen
1 en 2, gaat naar het Balcony Café. De Coffee
Bar heeft uitzicht over vertrekhal 3. (In beide
gevallen één trap omhoog.) Nog een verdieping
hoger zitten buffetrestaurant Touch Down, met
kinderspeelhoek, en grand café Dakota’s. Daar
is ook de ingang naar het panoramaterras.
■ 24/7
Alleen de Juggle Juice Bar en de Burger King
zijn 24 uur per dag open, het hele jaar door.
■ Hotel
Er zijn drie hotels op het Schiphol-terrein, het
Dorint, het Hilton en het Sheraton. In het
weekend vanaf ongeveer 180 euro, doorde-
week vanaf 300. De Boomerang Bar (tot 00.45
uur) en het Voyager Restaurant (tot 23.00 uur)
zijn voor iedereen toegankelijk.

Achter de douane
Enkel bereikbaar voor vliegpassagiers. De hal-
len met winkels en horeca worden ‘Lounges’
genoemd, nummer 1 tot en met 4. Lounge 1 is
het Schengen-gebied, Lounge 2 en 3 zijn grof-
weg voor de rest van de wereld, Lounge 4 is
voor de lowbudgetmaatschappijen (met enkel
eten en drinken in een Grab and Fly-kiosk). Ie-
dere passagier mag, ongeacht welke boarding-
pas hij of zij heeft, heen en weer bewegen tus-
sen de verscheidene lounges. Wel is er een pas-
poort- en bagagecontrole tussen Schengen en
niet-Schengen. De See Buy Fly-winkels zijn elke
dag open van een uur voor het vertrek van de
eerste vlucht tot aan het vertrek van de laatste
vlucht.
■ Lounge 1 (Schengen)
De hoge hal van Lounge 1 is een van de aardig-
ste: compact, overzichtelijk, verlichting is aan-
genamer dan elders. In het midden zit de eerste
Nederlandse vestiging van Starbucks. Lekker
zitten is het ook bij Grand Café Het Paleis, met
grote bar en goede bediening. Voor broodjes en
croissants naar de buren, de Mediterranean
Sandwich Bar. Verder een rits aan See Buy
Fly-winkels, met onder meer mode, elektronica,
speelgoed, boeken/tijdschriften en Hollandse
souvenirs. Boven zit een foodcourt, op de route
naar pier B en C zit de Bubbles-bar: Taittinger-
champagne vanaf 9,95 per glas (brut vanaf 5
euro). Bij de gates zit nog een enkele bar/cof-
feeshop. De opvallendste is het Sportscafé h a l-
verwege pier B – foeilelijk, maar er is voetbal en
snooker op tv.
■ Lounge 2
Ruime lichte hal. Beneden veel taxfree See Buy
Fly-winkels, de Sushi Bar en Noodle Restau-
rant. boven een foodcourt, met onder meer
prijzige wokgerechten bij H o t Wo x (vanaf 11
euro), pizza’s bij Sbarro en hamburgers bij M c-
Donald’s. Op die verdieping ook The Brasse-
rie, het enige à la carte-restaurant. Om kort te
gaan: niet doen – slappe hap voor veel te veel
geld. Wél proberen: de massages bij de net ge-
opende Xpres Spa. Voorbeelden: voetmassage
vanaf 20 euro, full body vanaf 50. Ook gezichts-
behandeling en manicure.
■ Holland Boulevard (tussen pier E en pier F)
In deze verbindingsstraat vallen vooral het H o l-
land Casino op (twee blackjacktafels, een rou-
lettetafel, gokkasten) en de dependance van
het Rijksmuseum (met wisselende tentoon-
stelling, tot half april Dutch Skies). Daarachter
zit een moderne Baby Care-ruimte: met bedjes,
magnetron voor de fles en een badje (gratis).
Boven, in de saaie gangen bij de airline lounges,
zit het Meditatiecentrum. Sfeervol stiltecen-
trum, alle gelovigen en niet-gelovigen welkom.
■ Lounge 3
Nieuwere variant van Lounge 2. Voor een drank-
je naar Café Amsterdam, snel iets eten in eet-
café In de bontekoe. Verder ook een grote M c-
Donald’s en het Sandwich Island, waar je de
hele F-pier kunt overzien.
■ 24/7
Drie bars/restaurants aan de ‘airside’ zijn 24 uur
per dag open, het hele jaar door: de M e d i t e r r a-
nean Sandwich Bar (Schengen), de Cone Bar
(Lounge 2), en de Constellation Bar (Lounge 3).
Reken niet op al te veel gezelligheid.
■ Hotel
Er is één hotel achter de paspoortcontrole: het
Mercure. Neem in Lounge 3 de (rol)trap om-
hoog. Basic kamers (zonder ramen!) voor 85
euro (één persoon) of 95 euro (twee personen).
Kan handig zijn voor transitpassagiers of reizi-
gers die van ver komen en de volgende ochtend
vroeg vliegen. Het hotel biedt ook douches,
voor iedereen beschikbaar (12,50 euro per keer).

Algemeen
Sinds 1 januari geldt op Schiphol overal een
rookverbod. Je kunt overal draadloos inter-
netten via KPN. Een half uur wifi kost 6 euro,
anderhalf uur 12 euro, een etmaal 16 euro. Voor
wie aan draadloos niet genoeg heeft: bij Aan-
komst 2 is een Business Point. In Lounge 1, 2
en 4 zitten KPN Communication Centers: een
computer gebruik je er voor 9 euro per uur, een
‘mini-office’ voor 16 euro per half uur, inclusief
computer, fax/printer en internet.

Doen & Laten

Reisbureau Op internet vliegprijzen vergelijken loont
Het Reisbureau van
v o l k s k ra n t -
reizen.nl verzamelt
g e h e i m t i p s.
Dossierkosten,
‘goedkoop' week-
end tarief,
en vliegticketverze-
keringen.
Deze week: online
vliegtickets boeken

V liegtickets kopen via internet
is handig en goedkoop. Maar
wat zijn de beste sites? Moet

je boeken via de vliegmaatschappij-
en zelf of via verzamelsites? Loont
het om op buitenlandse sites te kij-
ken? En hoe veilig is het eigenlijk?
Hierbij de tips van bezoekers van
v o l k s k ra n t r e i z e n . n l

Voor het zoeken naar de beste deal
onder budgetmaatschappijen als
Easyjet en Transavia is g o e d k o o p-
v l i e g e n c l u b. n l een goede startplek,
volgens Johan de Vette. Noel Weltens
gebruikt l o w c o s t a i r l i n e s. n l voor
vluchten van de prijsvechters vanuit
Nederland, België of Duitsland. En bij
boekingen via weg o l o. n l zie je van
waaruit je het goedkoopst vliegt in
deze drie landen.

Olaf de Groot heeft goede ervarin-
gen met s k y s c a n n e r. n e t . Hier kun
je de tarieven van de prijsstunters
goed met elkaar vergelijken. Hij

heeft een tip voor veelboekers bij
Ryanair en Easyjet: neem een Visa
Electron creditcard. Hiermee spaar
je creditcardkosten uit (bij Easyjet
7,50 euro). Cris raadt aan een abon-
nement te nemen op de e-mail-
nieuwsbrieven van Ryanair, German
Wings en Condor. Zo blijf je op de
hoogte van zeer voordelige aanbie-
dingen.

De stuntmaatschappijen vliegen
vrijwel uitsluitend in Europa. Voor
wie verder weg gaat met andere
maatschappijen: Jeroen zoekt zijn
trips eerst uit met e x p e d i a . c o. u k ,
kayak.com of de d o h o p. c o m - t r i p-
planner. Vervolgens checken bij de
luchtvaartmaatschappijen zelf of het
goedkoper kan.

Op zoek naar de goedkoopste
vliegtickets gebruikt Johan de Vette
de zoekmachines m o b i s s i m o. c o m ,
m o m o n d o. c o m en t r a b b e r. d e om
meerdere aanbieders tegelijk te

doorzoeken. Ook gebruikt hij graag
whichbudget.com.

Om prijzen te vergelijken vindt
Wietske van der Zwaag O p o d o. c o m
en E b o o k e r s. n l handig. Voor som-
mige maatschappijen zijn de eigen
sites goedkoper (BA, Lufthansa),
voor andere, zoals KLM, zijn juist de
verzamelsites meestal goedkoper,
schrijft ze.

Dat prijzen vergelijken loont, ook
bij samenwerkende vliegmaatschap-
pijen, blijkt de ervaring van Leon Ba-
rens. Air France-KLM is één bedrijf
met twee merken en twee prijzen,
ontdekte hij bij het boeken van tic-
kets van Toulouse naar Amsterdam.
Via de KLM-site kreeg hij voor de
KLM-vlucht een ‘goedkoop’ w e e k-
endtarief aangeboden. Op de site
van Air-France bleek dezelfde vlucht
100 euro goedkoper te zijn.

Er zitten wel nadelen aan het boe-
ken via internet. Henk van der Vliets

gegevens kwamen niet precies over-
een met die in zijn paspoort, waarna
hij bij het inchecken werd gewei-
gerd. ‘

Als je eenmaal op de verzendknop
hebt geklikt, zijn fouten vaak niet
meer te herstellen. Er zit dan niets
anders op dan het ticket te annule-
ren, met alle kosten van dien.’

Ook willen gegevens nog wel eens
‘verdwijnen’. Zo heeft Jan-Willem
eens bij vliegwinkel.nl een boeking
gedaan waarbij een vlucht niet bleek
te bestaan. Dit werd gelukkig zonder
problemen door de vliegmaatschap-
pij opgelost.

Geralda de Graaf werd geconfron-
teerd met boekings- en dossierkos-
ten bij het boeken via c h e a p t i c-
k e t s. n l . En: ‘schakel alle vinkjes bij
verzekeringen uit, want je zit zó vast
aan een vliegticketverzekering.’

Marian Holthuis

Volgende week:
Nieuwegein staat
volgens de bezoekers
van vkreizen.nl in de
top-5 van lelijkste
plekken van Neder-
land. Is dat terecht?
Of waaruit blijkt het
tegendeel? Reageer!

Webfoto van de Week
Trudi Vogel kreeg in Namibië een lekke band. Hulp was
niet moeilijk te vinden. Volgende week: De Lelijke Plek-
ken-special. Stuur jouw foto van afzichtelijke oorden
naar reizen@volkskrant.nl.
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95 procent transfergasten. Die ko-
men van pier E en hebben een paar
uur overstaptijd’, zegt manager Pe-
ter Keijzer. ‘Vooral zakenmannen.
Moeder de vrouw is niet mee op
reis, dan kunnen ze lekker gok-
ken.’

Geen gemakkelijke tijden voor
de gokbusiness. De overstaptijden
worden steeds korter: ‘Dan ga je
eerst eten, drinken, van alles, en
dán pas ga je gokken. Het casino
komt achteraan de rij.’ En dat rook-
verbod, dat al sinds 1 januari voor
heel Schiphol geldt: ‘Kost me klan-
ten. Je moet helemaal naar buiten
om te kunnen roken. Die spelers
zie je niet meer terug.’

Bedrijven komen, bedrijven
gaan, bedrijven klagen. Net als in
een stad.

Met ook blije mensen. ‘Het
wordt steeds leuker hier’, zegt Pa-
trick, die Taittinger schenkt bij
Bubbles, de champaign & seafood
bar aan de Schengen-kant. ‘We le-
ren iedereen hier kennen. Van de
schoonmaak, de beveiliging... aan
de overkant zit het speelgoed van
See Buy Fly, en hiernaast zitten ook
de dames van de transferbalie. Het
zijn echt je buren.’

En ze krijgen er nieuwe bij, want
op de plaats van het mislukte casi-
nootje komt een chocoladebar
met chocoladefontein. Mogelijk-
heden genoeg. En Schiphol heeft
toch nog een hele weg te gaan:
Singapore Changi, een van de best
voorziene luchthavens ter wereld,
heeft een bioscoop, zwembad en
orchideeëntuin.

De reiziger dient te worden ver-
maakt, is het niet met blackjack
dan wel met chocola. En met shop-
pen natuurlijk – van namaaktulp
tot echte Rolex. Verder: een Guin-
ness drinken bij Murphy’s Bar
(pier D), ijsje halen bij Häagen-
Dasz (Lounge 3), Oude Meesters kij-
ken in de dependance van het
Rijksmuseum (aan de Holland
Boulevard).

En voor wie al ruim van tevoren
weet dat er wat uurtjes te over-
bruggen zijn: trouwen kan ook.
Met het idee Say Yes & Go – trouwen
en dan direct op huwelijksreis. Het
kan boven in het kantoorgebouw
Skyport, met uitzicht, maar ook in
Bar Dakota’s, met oud vliegtuig-
spul om je heen. Een formelere
plek is het stiltecentrum, een
stemmig verlichte ruimte tussen
de viplounges achter de douane, al
heeft pastoraal werker Bruce
Rienstra, een van de 23 vrijwilli-

gers van het centrum, in al zijn ja-
ren nog geen huwelijk meege-
maakt. Hij kan vooral verhalen
over mensen die hier willen bid-
den – elk geloof is welkom – met ie-
mand willen praten, of steun zoe-
ken na de plotselinge dood van
een dierbare in het buitenland. ‘Al -
les wat in een stad gebeurt, ge-
beurt hier ook.’

Net als in de stad. Met kerk en su-
permarkt. Met bank en friettent.

Wel een stad die al na half negen
’s avonds een beetje gaat ophou-
den een echte stad te zijn. Dan
staan er nauwelijks nog vluchten
op de schermen, hoor je af en toe
in de verte nog een mind your step,
de monotone waarschuwende
stem bij de rolbanden, en zijn de
lounges vooral leeg. Het meeste
geluid komt van de voorbij zoe-
vende schoonmaakkarretjes.

Voor een béétje leven is Café
Rembrandt nog open, of de Boo-
merang Bar in het Sheraton Hotel.
Maar hier houdt het op. Slapen op
een Comfort Seat dan maar? De ba-
gage kan in de kluis – 5 euro voor
24 uur, staat erop, met een maxi-
mum van 168 uur. Laten we niet
overdrijven. Het blijft natuurlijk
wel een vliegveld.


