Antwoorden Schiphol Plaza Speurtocht
Leuk dat je hebt meegedaan aan de speurtocht op Schiphol Plaza. Hieronder kun je
checken of je de juiste antwoorden hebt ingevuld.
1) Rembrandt van Rijn (1606-1669) was een wereldberoemde Nederlandse
kunstschilder, die onder andere De Nachtwacht heeft geschilderd. Hij wordt
beschouwd als een van de belangrijkste Hollandse meesters van de 17e eeuw en was
in zijn tijd heel modern. Hij wordt ook de ‘schilder van het licht’ genoemd. Hij maakte
in totaal ongeveer driehonderd schilderijen, driehonderd etsen en tweeduizend
tekeningen.
2) Bij de gele zuilen kun je zelf inchecken voor je vlucht.
3) Dit kunstwerk heet De Knoop en is van Shinkichi Tajiri. Hij heeft heel veel
kunstwerken gemaakt met dezelfde motieven, en de knoop is daar een van.
Amsterdam Airport Schiphol noemen we een knooppunt van verbindingen, omdat er
allerlei verbindingen samenkomen (trein, vliegtuig, auto, bus, etc.). Een knoop is dus
een heel goed symbool voor wat Schiphol is, want Schiphol verbindt Nederland met
de rest van de wereld.
4) Albert Plesman (1889-1953) was een Nederlandse luchtvaartpionier. Hij was
luitenant-vlieger en werd bij de oprichting van de KLM (Koninklijke Nederlandse
Luchtvaartmaatschappij) in 1919 aangesteld als administrateur. Na de Tweede
Wereldoorlog werd hij benoemd tot president-directeur en onder zijn leiding werd
de KLM een luchtvaartmaatschappij van grote allure.
5) Je kunt vanaf hier bagageband 15 tot en met 23 zien, 9 banden dus.
6) Bij Planes @ Plaza staan een landingsgestel en een vliegtuigmotor, en zelfs een
cockpit waar je echt in kunt!
7) Bij Per Tutti kun je heerlijk Italiaans eten. Heb je de pizzabakkers gezien die ter
plekke de lekkerste pizza’s staan te bakken?
8) De pictogrammen die op Schiphol gebruikt worden, zijn ontwikkeld door Bureau
Mijksenaar en zijn wereldberoemd. Ze zorgen er naast de gele bewegwijzering voor
dat mensen uit de hele wereld de weg kunnen vinden op Schiphol. Dit pictogram
betekent ‘Panoramaterras’, waar je een heel mooi uitzicht hebt op de vliegtuigen op
Schiphol. Je vindt er allerlei wetenswaardigheden over de luchthaven en er staat zelfs
een echte Fokker 100 waar je gratis in kunt.
9) Het rode apparaat is een spandoekautomaat. Kom je vrienden of familie ophalen?
Dan kun je met dit apparaat zelf een spandoek printen om ze welkom te heten.
10) New York ligt in de Verenigde Staten van Amerika en is 8 uur vliegen.

11) Bij het Service Point op Schiphol kun je van alles laten doen: je schoenen laten
repareren, je kleren laten stomen, telefoonkaarten kopen, sleutels laten maken of
zelfs je post laten verzenden.
12) Bij het GWK kun je geld wisselen voor in het buitenland. In veel landen kun je nu
betalen met de euro, en is dit dus niet meer nodig. Maar als je bijvoorbeeld naar
Zweden, Noorwegen, Denemarken of Groot-Brittannië reist, moet je wel eerst even
geld wisselen want deze Europese lidstaten doen niet mee met de Euro. Hetzelfde
geldt voor Hongarije, Litouwen, Polen, Tsjechië, Bulgarije, Roemenië en Kroatië
(situatie per 1 januari 2014).
13) Flora betekent plantkunde, of alle plantensoorten die in een bepaald gebied of
tijdperk voorkomen. Fauna betekent dierkunde, dus alle dierensoorten die in een
bepaald gebied of tijdperk voorkomen.
14) Schiphol werkt hard aan het duurzaam verwerken van afval. Op meerdere
plekken op de luchthaven wordt het afval verzameld, gescheiden en verwerkt. In
totaal wordt zo’n 34% van al het afval gescheiden en hergebruikt. Zo staan er in de
terminal van de luchthaven wel 500 speciale afvalbakken voor het scheiden van
papier, plastic en restafval. En komt er 3.000 ton afval uit vliegtuigen, wat allemaal
handmatig wordt gescheiden en verwerkt. Alle kranten en dekens worden apart
ingezameld en gescheiden van de rest van het afval. Wil je meer weten over wat
Schiphol doet aan duurzaamheid? Kijk dan eens op www.schiphol.nl/sustainability.

Tot ziens op Amsterdam Airport Schiphol!

