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 1. Inleiding 

In dit boek bezoek je een luchthaven.  
Vanaf  het moment dat je de luchthaven binnenkomt, gebeurt er van 
alles.  
Als je goed rondkijkt op een luchthaven merk je dat er heel veel 
werken.  Ze zijn allemaal druk bezig om jouw reis goed te laten 
verlopen. 
In dit boek krijg je antwoord op de volgende vragen: 
 Wat is inchecken? 
 Wat is een instapkaart? 
 Hoe komt je bagage in het goede vliegtuig terecht? 
 Wat wordt er gedaan aan de veiligheid op een vliegveld? 
 Wat is de catering? 
 Hoe tankt een vliegtuig? 
 Waarom is de bemanning al een uur van tevoren aan boord? 
 Wat gebeurt er in de verkeerstoren? 
 Waarom is het weer belangrijk op een luchthaven? 
 Wat gebeurt er vlak voor het vertrek allemaal op de grond? 



 2. De luchthaven 

Opstijgen en landen 
Een luchthaven is een plaats waar vliegtuigen 
kunnen opstijgen en kunnen landen.  
Dat landen en opstijgen gebeurt op één of  
meer startbanen (1). 
Een luchthaven is natuurlijk meer dan alleen 
maar een startbaan. Om alle passagiers aan 
en van boord te krijgen is er veel meer nodig. 
Daarvoor moet  veel geregeld worden. 
 
 
De terminal 
Op een luchthaven vind je naast landings-
banen een hoofdgebouw. 
Dat wordt ook wel een terminal (2) genoemd. 
Hier vertrekken en komen de passagiers   aan. 
In de terminal vind je de incheckbalie, winkels, 
het bagagevervoer, de  douane, restaurants en 
wachtruimtes. 
Buiten de terminal vind je parkeerplaatsen, 
het openbaar vervoer (trein, bus en metro).  
Zo kunnen mensen de luchthaven gemakkelijk 
bereiken of  verlaten. 
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 3. De vertrekhal 

Het bord 
Als je een vliegreis maakt, start je je 
reis in de vertrekhal.  
Je vindt er een groot bord en kleine 
schermen. Daarop staat: 
1. Het vluchtnummer van het vliegtuig 

dat ook op het ticket staat 
2. Het nummer van de balie waar je 

naar toe moet om in te checken. 
 
 
De balie 
Bij de balie (3) laat je je ticket (4) en je 
paspoort (5)  zien.  
Iemand controleert of  alles klopt. 
Daarna krijg je een instapkaart (6), 
waarop je stoelnummer staat.  
Op de kaart staat ook naar welke plek 
je nu moet om het vliegtuig in te 
stappen. 
Je geeft bij de balie ook je bagage af. 
Je mag een stuks handbagage mee-
nemen aan boord. 
De grote koffers verdwijnen op een 
lopende band. 
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 4. De douane 

Paspoort 
Een douanebeambte controleert onder-
weg je paspoort en je instapkaart (1). 
Er zijn ook automaten (2) die je paspoort 
controleren. Een camera vergelijkt je 
gezicht met de foto in je paspoort. 
Bagage 
Verderop ga je zelf  in een scanner (3) die 
onderzoekt of  je geen verdachte voor-
werpen op je lichaam draagt. 
Je handbagage gaat ook door scanners 
heen (4). Er zijn voorwerpen die je niet 
mee de cabine in mag nemen, zoals: 
 Scherpe en puntige voorwerpen. Deze 

mogen wel in je koffer in het ruim van 
het vliegtuig. 

 Meer dan 100 milliliter aan vloeistof. 
Mag ook wel in je gewone koffer in het 
bagageruim.  

 Wapens (die mogen ook niet in het 
bagageruim mee). 

 
Alle verdachte spullen moet je inleveren. 
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 5. Naar de wachtkamer 

Tijd 
Je moet altijd ruim van tevoren op de 
luchthaven zijn. Er is vaak nog ruim tijd om 
te winkelen of  iets te eten voor je naar de 
wachtkamer gaat. Op je instapkaart 
staat precies hoe laat je in de wacht-
kamer moet zijn. 
 
 
 
 
De terminal 
Terwijl je  rondkijkt en wacht, gebeurt er 
van alles op de luchthaven. De meeste 
dingen zie je niet. Je hebt je koffer bij de 
balie afgegeven. Aan het handvat zit een 
label met een code met streepjes (1).  
Camera’s lezen de codes op elke koffer. 
Elke koffer komt op een plek terecht in de 
buurt van jouw vliegtuig. Daar gaan de 
koffers op wagentjes naar het laadruim van 
het vliegtuig. 
In het filmpje achterin het boek zie je 
precies hoe dat werkt. 
 

 6. De bagage 
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 7. Eten en drinken 

Aan boord krijg je te eten en te drinken.  
Dat wordt ook allemaal aan boord gebracht.  
Bedrijven in de buurt van het vliegveld 
verzorgen de maaltijden.  
Dat noem je de catering (spreek uit ketering). 
Elk deel van de maaltijd zit in een apart bakje. 
De maaltijden komen  bevroren of  voor-
verwarmd aan boord. In het vliegtuig worden 
de maaltijden verwarmd in speciale ovens.  
 
 
 
Voor de vlucht wordt het vliegtuig gevuld met 
kerosine. Het is de brandstof  voor het 
vliegtuig.  
Onder het vliegveld liggen leidingen waar-
door de kerosine stroomt. Er is alleen een 
speciale wagen nodig om de kerosine op te 
pompen.  
Deze wagen pompt de kerosine uit de leiding. 
Door een slang stroomt de kerosine in de 
tanks van het vliegtuig. Die tanks zitten in de 
vleugels. 

 

 8. Brandstof 



  9. De bemanning 

Piloten 
Een uur voor het vertrek van het vliegtuig 
komt de bemanning aan boord. 
De twee piloten zijn de gezagvoerder 
(captain) en de eerste officier (co-piloot). 
De piloten controleren het vliegtuig 
nauwkeurig voor vertrek. Ze gebruiken een 
lijst (1), waarbij alle knoppen, meters en 
hendels gecontroleerd worden voor de 
start. 
Stewards en stewardess 
De stewards en stewardessen bespreken 
voor het vertrek hun taken. Ze bekijken of  
er speciale passagiers zijn die extra aan-
dacht nodig hebben. Dat kunnen oude 
mensen zijn, kinderen of  zieken. 
Elke stewardess werkt in een deel bij een 
deur. Ze controleert dat deel goed: zijn er 
brandblussers, zitten er zwemvesten onder 
de stoelen, is er zuurstof? Ook worden de 
toiletten, het water en de ovens goed 
gecontroleerd. 
Pas als alles goedgekeurd is, kunnen de 
passagiers aan boord komen (2). 
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 10. De verkeerstoren 

Opstijgen en landen 
Hoog in de verkeerstoren (1) werkt een deel van de 
verkeersleiding. Vanuit de toren worden de piloten 
geholpen als ze zijn geland of  gaan opstijgen.  
De taxiënde (rijdende) vliegtuigen worden naar 
hun goede plek geholpen.  
In de toren wordt ook alle andere verkeer geregeld 
van tankwagens, vliegtuigslepers tot bagage-
wagens. De verkeerstoren heeft steeds radio-
contact met het vliegtuig en alle voertuigen. 
In een ander gebouw worden alle vliegtuigen die 
het vliegveld naderen geholpen. Dat luchtverkeer 
wordt gevolgd op een radarscherm (2). Ze helpen 
vooral vertrekkende en aankomende vliegtuigen 
uit elkaar te houden.  
Zo gebeuren er geen ongelukken. 
Buiten de luchthaven 
Weer andere mensen zorgen ervoor dat de 
vliegtuigen tussen verschillende vliegvelden 
geholpen worden. Deze vliegtuigen zijn niet in de 
buurt van een vliegveld. Ook hier wordt het 
vliegtuig op een radarscherm gevolgd.  
Deze verkeersleiders werken in een andere ruimte 
buiten de luchthaven. 
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Het weer 
Vliegtuigen moeten veilig kunnen landen en 
opstijgen. Mist, hagel, regen en sneeuw 
zorgen voor slecht zicht voor de piloten.  
Vliegtuigen starten en landen tegen de wind 
in. Wind die opeens verandert, is gevaarlijk. 
Elk vliegveld heeft een weertoren (1)  die 
piloten waarschuwt. Soms wijken vliegtuigen 
uit naar een andere luchthaven. 
 
Veilig 
Op de luchthaven werkt de politie en soms het 
leger. Ze kijken of  er verdachte dingen ge-
beuren. Ook komen ze  in actie bij kapingen. 
Ook zijn er brandweer en een ziekenwagen op 
het vliegveld (2).  
 
Vogels  
Verder zijn er mensen die ervoor zorgen dat 
startbanen vogelvrij blijven. Vogels kunnen in 
de motor van straalvliegtuigen terechtkomen.  
De motor raakt dan beschadigd (3).  
Zo’n vliegtuig keert weer terug op de lucht-
haven. 

 

11. Veiligheid 

11  

22  

33  



 12. Het vertrek 

De slurf 
Reizigers gaan vanuit de wachtkamer via 
de slurf  (1) naar het vliegtuig. 
Het vliegtuig wordt precies met de 
ingangen voor de slurven geparkeerd.  
Aan boord 
Aan boord ruimen de passagiers hun 
handbagage op. Eindelijk zit iedereen en 
de veiligheidsgordels gaan vast.  
Het vliegtuig is klaar voor vertrek.  
De deuren gaan dicht. 
De tractor helpt 
Een vliegtuig kan niet achteruit rijden. 
Een speciaal voertuig, de tractor (2), 
helpt een handje. De tractor duwt het 
vliegtuig weg bij de slurf. Daarna taxiet 
het vliegtuig op eigen kracht naar de 
startbaan. 
Op reis 
Het vliegtuig bereikt de starbaan.  
De piloten krijgen van de verkeerstoren 
toestemming om te vertrekken.  
Het vliegtuig maakt snelheid en komt 
langzaam van de grond. 
De reis is begonnen. 
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 13. Filmpjes 

Het Klokhuis 
De luchthaven 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/

het-klokhuis-luchthaven/
#q=luchthaven  

Paspoortcontrole 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/

paspoortcontrole-waar-wordt-op-
gelet-tijdens-de-

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/

het-klokhuis-stewardess/
#q=stewardess  

Het Klokhuis 
Stewardess 

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-luchthaven/#q=luchthaven
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-luchthaven/#q=luchthaven
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-luchthaven/#q=luchthaven
http://www.schooltv.nl/video/paspoortcontrole-waar-wordt-op-gelet-tijdens-de-paspoortcontrole/#q=luchthaven
http://www.schooltv.nl/video/paspoortcontrole-waar-wordt-op-gelet-tijdens-de-paspoortcontrole/#q=luchthaven
http://www.schooltv.nl/video/paspoortcontrole-waar-wordt-op-gelet-tijdens-de-paspoortcontrole/#q=luchthaven
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-stewardess/#q=stewardess
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-stewardess/#q=stewardess
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-stewardess/#q=stewardess






 Bronnen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vliegveld 

http://en.wikipedia.org/wiki/Airport 

http://en.wikipedia.org/wiki/Airport_security 

http://en.wikipedia.org/wiki/Air_traffic_control 

http://en.wikipedia.org/wiki/Surface_weather_observation 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ground_Support_Equipment 

http://en.wikipedia.org/wiki/Flight_attendant 



 Colofon en voorwaarden 
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