
Bagage

Bagage op Schiphol

De route van uw koffer op 
een internationale luchthaven

1
0

4
0

2
7

9

Uitgave en eindredactie:

Amsterdam Airport Schiphol

Vormgeving en productie:

Grafische Vormgeving Schiphol Group

Druk:

Brummelkamp Hoofddorp

Realisatie:

Coebergh Communicatie & PR

Eerste druk:

januari 2004

Tweede, herziene druk:

juni 2004



Inhoudsopgave

Welkom bij bagage 5

Een stad op zich 6

De mensen achter bagage 9

Passagiers en hun bagage 10

Het begin: de check-in 13

Aankomst transferbagage 17

De Zuid-hal: traditionele bagageafhandeling 20

De E-hal en Centraal: geautomatiseerde 22

bagageafhandeling

Bagagehallen D en West 26

Bagage ‘opmaken’ 29

Vervoer naar het platform 31

Het bagageruim in 33

Bestemming Amsterdam 34

De toekomst 37

Facts & figures 39

Verklarende woordenlijst 42



5

Namens Amsterdam Airport Schiphol heet ik u als bezoe-

ker of als lezer van harte welkom in de wereld van de

bagageafhandeling. Dit boekje dient als leidraad voor

rondleidingen in de bagagehallen van de luchthaven en

als algemene introductie voor de manier waarop wij, met

onze partners, bagage verwerken.

Amsterdam Airport Schiphol wil zich positioneren als de

toonaangevende AirportCity. Een AirportCity is een dyna-

misch knooppunt waar mensen en logistiek, bedrijven en

winkels, informatie en ontspanning samenkomen en elkaar

versterken. Op de luchthaven werken ruim tweeduizend

mensen aan het veilig en snel verwerken van meer dan

veertig miljoen stuks bagage per jaar. De bagagehallen en

het platform vormen samen een gebied zo groot als twaalf

voetbalvelden. Voortdurend werkt Amsterdam Airport

Schiphol aan nieuwe ruimten en sorteersystemen, en test

de luchthaven de modernste ontwikkelingen zoals bagage-

robots en bagagelabels voorzien van een radiografische

chip. Een snel en goed georganiseerd bagageproces is een

essentieel onderdeel van het AirportCity-concept.

Net als Frankfurt, Parijs en Londen is Schiphol een echte

transferluchthaven: groot dankzij het aanzienlijke aantal

overstappers. Samen vormen wij ‘de grote vier van Europa’.

De transferbagage – ongeveer veertig à vijfenveertig pro-

cent van alle koffers en tassen op Schiphol – vormt de

grootste uitdaging, door de grote flexibiliteit die het

vraagt van het sorteersysteem. Samen met onze partners

willen wij de best presterende transferluchthaven ter

wereld zijn. Dit boekje laat onze aanpak zien. Uw bagage

is onze trots!

Ronald Hoff, Senior Manager Bagage

Amsterdam Airport Schiphol

Welkom bij bagage

“Uw 
bagage 
is onze 
trots!”
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maken met het type gebruiker: in de ene hal worden veel

lijnvluchten met transferbagage afgehandeld, in de andere

hal juist veel chartervluchten. Die laatste vragen minder

sorteermogelijkheden tussen incheckbalies en verzamel-

punten.

Schiphol Experience 
Een reiziger op de luchthaven moet regelmatig zoeken,

wachten en/of lange afstanden afleggen. Veel reizigers zijn

enigszins gespannen voor de reis en er op gespitst op tijd

hun vlucht te halen. Wie dan in een onbekende en drukke

omgeving terechtkomt, voelt zich al snel een beetje

verloren. Aandacht voor deze reiziger leidt tot een wel-

komstgevoel en daardoor ook tot toenemende waardering

voor de luchthaven. Schiphol Experience biedt reizigers

afleiding en activiteiten. De Schiphol Experience kent twee

basisthema's Holland Horizon en Transparant Schiphol.

Voor een goed inzicht in de bagageafhandeling is een

duidelijk beeld van Schiphol nodig. De nationale lucht-

haven is een stad op zich. 

Schiphol telt drie niveaus. Op de eerste verdieping bevinden

zich de vertrekhallen. Een niveau lager, op de ‘begane

grond’, zijn de aankomsthallen en Schiphol Plaza met zijn

winkels en restaurants. Nog verder naar beneden, groten-

deels onder de grond, liggen de bagagehallen. 

Achter de vertrek- en aankomsthallen liggen de zoge-

naamde pieren, waar de vliegtuigen parkeren. Op de uit-

klapbare achterzijde ziet u Vertrekhal 1, 2 en 3, met de

daaraan gekoppelde pieren B, C, D, E, F en G.

De bagagekelders
In totaal heeft Schiphol vijf bagagegebieden, ook wel

sorteer- of afhandelgebieden genoemd. De plattegrond

achterin toont waar deze bagageruimten liggen. Op de

werkvloer hebben de hallen de volgende namen: E, D,

Centraal, Zuid en West. De letter refereert aan dat deel

van de Terminal of pier waar de ruimte ligt. 

In principe doorloopt de bagage in elke hal het zelfde

proces. Toch zijn er verschillen in de toegepaste techniek

en in de opzet van de ruimte. Dat heeft te maken met het

bouwjaar en de toen geldende inzichten. Ook heeft het te

Een stad op zich

Vertrek

Aankomst

Bagage



Er werken ruim tweeduizend mensen in de afhandeling

van bagage op Schiphol. Honderdvijftig van hen werken

voor Amsterdam Airport Schiphol. Zij zijn verantwoorde-

lijk voor de ontwikkeling en het beheer van alle bagage-

systemen, sorteermachines en computers. 

Afhandelingsmaatschappijen zorgen voor de fysieke

verwerking van bagage. De grootste daarvan is de KLM,

die met ongeveer 1.100 mensen de bagage van de eigen

vluchten afhandelt én die van een aantal partners, zoals

Northwest Airlines. Op het platform werken nog eens ruim

1.400 mensen van KLM aan het laden en lossen van de

vliegtuigen. Ook Martinair verwerkt de bagage van de

eigen vluchten. De overige luchtvaartmaatschappijen op

Schiphol – ongeveer tachtig – hebben hun bagageafhande-

ling uitbesteed aan gespecialiseerde afhandelaars die

wereldwijd actief zijn op luchthavens, zoals Menzies

Aviation, Aviapartner en GlobeGround. Sinds 2003 verleent

ook Amsterdam Airport Schiphol op bescheiden schaal

operationele diensten in de bagagekelders. Een actueel

overzicht van alle airlines en hun afhandelaren is te vinden

op www.schiphol.nl via ‘airlines en bagage’.

Holland Horizon
De horizon in Holland is altijd fascinerend en door vele

Hollandse meesters vereeuwigd. Beelden van steden, dor-

pen, polder, platteland, strand en luchten bieden een mooi

overzicht van Nederland. 

Transparant Schiphol 
Het hele logistieke proces onttrekt zich aan de waarne-

ming van de reiziger, maar is daardoor niet minder indruk-

wekkend. Schiphol kenmerkt zich door veel glas en zicht

op vliegtuigen en vliegbewegingen. 

Kunst op de luchthaven
De kunstcollectie van Amsterdam Airport Schiphol is geen

bedrijfscollectie in de gewone zin van het woord. 

De collectie is voor iedereen – bezoeker, reiziger en mede-

werker – te bezichtigen. Verspreid over de Terminal staan

diverse objecten, zoals een paar levensgrote klompen. 

Met de kunst wil Schiphol voor de bezoeker een rustpunt

vormen, een ontmoetingspunt. De kunst gaat daarbij de

concurrentie aan met onder meer de reclame. Aan de col-

lectie hebben (inter)nationale kunstenaars van topniveau

een bijdrage geleverd.
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De mensen achter bagage
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Vanuit de regiekamer houden medewerkers van Amsterdam

Airport Schiphol en KLM 24 uur per dag, zeven dagen per week

het bagageproces in de gaten



Het onderstaande schema geeft weer welke routes bagage

op Schiphol kan volgen. Het knooppunt ligt in de bagage-

ruimten waar alle bagage terechtkomt en wordt gesorteerd.

Een deel van de bagage komt binnen via de incheckbalies.

Een ander deel uit zojuist gearriveerde vliegtuigen, waarvan

sommige koffers hun weg samen met de ingecheckte

bagage vervolgen richting een aansluitende vlucht. Andere

bagage gaat via de kelders naar de aankomsthallen waar

gearriveerde passagiers hun koffer of tas van de aankomst-

band kunnen halen.

Aankomst- en vertrekbagage
Bagage die Schiphol als herkomst (origin) heeft of als

eindbestemming (destination), wordt ook wel origin/-

destination-bagage (OD-bagage) genoemd. Deze bagage 

is redelijk eenvoudig af te handelen. Arriverende bagage

met eindbestemming Amsterdam doorloopt maar een paar

stappen. Ook vertrekbagage (lokaal ingecheckt) is in

principe redelijk eenvoudig te verwerken. Maar transfer-

bagage vereist een uitgebreid en flexibel sorteersysteem.

Doordat lokale incheck- en transferbagage in hetzelfde

vliegtuig terecht kunnen komen, is het systeem zo opgezet

dat deze bagage grotendeels gezamenlijk wordt gesor-

teerd en bij het juiste verzamelpunt voor een vlucht

terechtkomt. 
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Schiphol is de vierde luchthaven van Europa. Een enorme

hoeveelheid passagiers stroomt dagelijks door de lucht-

haven met koffers en tassen die net als zijzelf naar de

plaats van bestemming moeten. De passagier begeeft

zich via de terminal naar het vliegtuig. Tegelijkertijd gaat

zijn bagage – grotendeels onder de grond – richting dat-

zelfde vliegtuig. Per dag verwerkt Schiphol gemiddeld

120.000 stuks bagage. 

Het inchecken van bagage bij vertrek en het weer oppik-

ken bij aankomst is voor een passagier een eenvoudige

zaak, maar voor een luchthaven een complex proces. Er

loopt geen rechtstreekse transportband van de incheck-

balie naar het platform waar de vliegtuigen staan. Dat

komt door de grote hoeveelheid transferbagage die

Schiphol verwerkt. Het bagagesysteem is gebouwd om drie

bagagestromen snel en gelijktijdig te verwerken: vertrek-

kende bagage, arriverende bagage (met Amsterdam als

eindbestemming) en transferbagage. 
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Passagiers en hun bagage

Reclaim in 
aankomsthal

Arriverend
vliegtuig

Inchecken 
voor vertrek

Sorteren en 
verzamelen in 
de bagageruimten

Opmaken van 
bagage

'tail-to-tail-bagage'

Vervoeren naar 
het platform

Laden van 
het vliegtuig

Schiphol is het hele jaar door een dynamische omgeving



Het bagageproces begint bij de check-in.

Hier geeft de passagier zijn bagage af en

krijgt de koffer een label, de ‘vrachtbrief’

van de koffer. De vertrekplaats, de bestem-

ming en de vluchtcode zijn hierop vertaald in een streep-

jescode, de zogeheten barcode. 

Door middel van dit label weet het systeem waar een koffer

zich bevindt en naar welk punt deze getransporteerd moet

worden. Dit geldt voor de bagage van alle passagiers, ook

transferpassagiers, alleen heeft hun bagage al een label

gekregen op de luchthaven van herkomst. 

IATA
Internationaal zijn er afspraken gemaakt voor het ver-

voeren van bagage met vliegtuigen. IATA staat voor

International Air Transport Association. Zo is afgesproken

dat iedereen eenzelfde label gebruikt voor de bagage. Dit

maakt het mogelijk dat het systeem van Amsterdam

Airport Schiphol een koffer herkent, die bijvoorbeeld uit

Tokio komt. 

Nadat de bagage is ingecheckt, gaat zij over transport-

banden naar de bagagehallen. De eerstvolgende stap is

voor bagage hetzelfde als voor de passagiers: een grondige

controle.
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Transferbagage
Transferpassagiers arriveren vanaf een andere luchthaven

en vertrekken na een tussenstop op Schiphol met een ander

vliegtuig naar hun volgende bestemming. Alle transfer-

passagiers kunnen een andere vervolgbestemming hebben,

ook als zij uit hetzelfde vliegtuig komen. En dat geldt ook

voor hun bagage. Dit betekent dat veel aankomende

bagage in zeer korte tijd naar heel veel verschillende andere

vliegtuigen moet. 

Om elke koffer, tas, surfplank, fiets of ander stuk bagage

zo snel mogelijk van een vliegtuig naar een willekeurig

ander vliegtuig te kunnen brengen – en samen te voegen

met eventuele vertrekkende bagage – beschikt Amsterdam

Airport Schiphol over een netwerk van sorteermachines en

transportbanden. Om dit proces te vergemakkelijken,

wordt transferbagage vaak op de luchthaven van vertrek al

gesorteerd en op een bepaalde manier in het vliegtuig

geladen.
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Het begin: 
de check-in

De presorter is een eerste stap in het bagagesorteerproces

Het internationale

bagagelabel met

barcode



Schiphol heeft ervoor gekozen om het screenen van ruim-

bagage zoveel mogelijk te automatiseren en de daarvoor

benodigde apparatuur in te bouwen in de bestaande – en

toekomstige – bagagesystemen in de bagageruimten. Deze

‘inline’-oplossing voorkomt hinder en vertraging voor pas-

sagiers in de vertrekhallen.

Tubbing
Bagage die allerlei losse riempjes heeft of breekbaar oogt,

wordt door de incheckmedewerkers van Vertrekhal 2 in

een zogenaamde ‘tub’ geplaatst, een plastic bak. ‘Tubbing’

beschermt kwetsbare bagage tegen beschadiging tijdens

het transport door de bagagekelders, en voorkomt dat het

systeem vastloopt doordat losse riempjes ergens achter

blijven haken. Ook transferbagage wordt getubd, dit

gebeurt direct bij de transferloskade. Tubbing vindt alleen

in Vertrekhal 2 plaats, vanwege het sorteersysteem in de

onderliggende E-kelder. Nieuwere systemen zoals in de

West- en D-kelder zijn ongevoelig voor losse riempjes en

dergelijke, omdat de bagageschalen hier beter zijn 

afgeschermd.

Een tas in een ‘tub’

Toekomst
De luchthaven is continu bezig met het vergroten van het

gemak voor de passagier. Een onderdeel daarvan is het

vereenvoudigen van het incheckproces. Net zoals mensen
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Oddsize bagage
Sommige bagage heeft uitzonderlijke vormen en afmetin-

gen of een te hoog gewicht (meer dan veertig kilo). Dit is

de zogenoemde oddsize bagage. Deze wordt handmatig

door het personeel naar het punt gebracht waar bagage

klaargemaakt wordt voor vertrek naar het vliegtuig en

gaat dus niet via transportbanden. Een cello of een paar

ski’s maar ook dieren worden direct bij de incheckbalie

apartgehouden. Informatie over welke bagage mee kan, 

is na te lezen op www.schiphol.nl via ‘airlines en bagage’.

Screening
X-ray-apparaten screenen ruimbagage op gevaarlijke mate-

rialen. De apparaten ‘zien’ of er verdachte spullen in de

koffers zitten. Bij twijfel checkt getraind personeel deze

bagage nogmaals. Dit proces heet ‘Hold Baggage

Screening’, de controle van de ruimbagage. De maatregel

om alle ruimbagage te screenen is internationaal gestimu-

leerd na de aanslag op een vliegtuig van Pan Am boven

het Schotse Lockerbie in 1988. 

Na de aanslagen op 11 september 2001 heeft de Europese

Unie de invoering van 100% Hold Baggage Screening (HBS)

verplicht gesteld per 1 januari 2003. Amsterdam Airport

14

Oddsize bagage wijkt af van de middelmaat. Ski's, golfsets en 

zelfs dieren krijgen door hun bijzondere vorm een speciale 

behandeling



In een gearriveerd vliegtuig kunnen drie

soorten bagage zitten: bagage met bestem-

ming Amsterdam, transferbagage en

‘shocon’-bagage. 

'Shocon' staat voor ‘short connection’, transferbagage met

een heel korte verbindingstijd. Deze transferbagage wordt

zo snel mogelijk door het systeem gesluisd naar de aanslui-

tende vlucht. In uitzonderlijke gevallen wordt transfer-

bagage met een zeer korte verbindingstijd direct door een

medewerker naar het volgende vliegtuig gereden. Dit 

proces wordt ‘tail-to-tail’ genoemd vanwege de plaats van

de bagageruimen: achterin het vliegtuig.  

Het lossen van transferbagage
Alle transferbagage, behalve de shocon-bagage, gaat van

het vliegtuig in een container of op een kar naar de trans-

ferloskades in de D-hal en Centraal. Bagagemedewerkers

plaatsen de koffers en tassen op de loskades. Daar worden

ze gewogen, beoordeeld op afmetingen en gewicht

(oddsize) en indien nodig getubd. Oddsize bagage wordt

automatisch uit het systeem gehaald, handmatig gesor-

teerd en vervolgens naar de verzamelplek van bagage voor

de betreffende vlucht gebracht – een lateral of carrousel – 

en daarna naar het vertrekkende vliegtuig getransporteerd.

Bagage sorteren blijft mensenwerk
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steeds vaker thuis bankieren en tickets boeken, is het nu in

bepaalde gevallen al mogelijk thuis in te checken. 

Ook op de luchthaven zelf verandert het beeld: de meeste

incheckbalies worden vervangen door self-service automa-

ten. Deze automaten controleren met behulp van het

paspoort, de Frequent Flyer-pas van KLM of de Privium-pas

van Amsterdam Airport Schiphol de gegevens van de

passagier. Vervolgens print de automaat de ‘boarding pass’

en kan de passagier zijn ruimbagage naar een afgiftepunt

brengen, de drop-off points. Die zijn vergelijkbaar met de

inleverautomaten voor kratjes bier in de supermarkt. 
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Aankomst transferbagage

Sneller inchecken en geen wachtrijen dankzij de nieuwe self-service

check-in automaten en drop-off points



bagage te verwerken. Zowel de hallen Centraal, D als E zijn

in gebruik bij de KLM en haar partners zoals Northwest.

Deze bagageruimten liggen centraal, wat gunstig is voor

de vele transferpassagiers en de afhandeling van hun

bagage. Hoe korter de afstand tussen de aansluitende

vluchten, hoe sneller en efficiënter de transfer van de

bagage. 

Hub-and-spoke
Alle intercontinentale vluchten van KLM landen op

Schiphol. Bij aankomst stappen passagiers over op kortere

vluchten naar bestemmingen binnen Europa. En andersom

worden passagiers vanaf verschillende luchthavens in

Europa naar Amsterdam gevlogen om van daaruit te ver-

trekken naar bijvoorbeeld Azië of Noord-Amerika. Dit

wordt het hub-and-spoke-model genoemd (wielas en

spaak). Deze vluchten zorgen voor de grote stroom aan

transferpassagiers op Schiphol. Zonder deze stroom zou

Schiphol een veel kleinere luchthaven zijn met een beperkt

aantal verbindingen en van minder economische betekenis

voor Nederland.
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Zebrabanden
Op de transportbanden van de transferloskades zijn zwart-

witte blokken aangebracht. Deze zogenaamde zebrabanden

geven de juiste afstand aan, die tussen de opeenvolgende

stukken bagage moet zitten. Dit voorkomt dat bagage te

dicht op elkaar het systeem ingaat, wat storingen kan

veroorzaken.

Een bijzondere band met KLM en partners
Sinds jaar en dag is KLM de grootste gebruiker van

Amsterdam Airport Schiphol. De maatschappij is verant-

woordelijk voor ongeveer 60% van alle passagiers op de

luchthaven. Ongeveer de helft daarvan zijn transfer-

passagiers, gemiddeld zo’n 28.000 per dag. 

De KLM heeft haar incheckactiviteiten geconcentreerd in

het centraal gelegen Vertrek 2. De onderliggende bagage-

ruimten krijgen dan ook de grootste hoeveelheid transfer-
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De witte balken geven de juiste afstand tussen de koffers aan op de

transferloskades en zijn een richtlijn voor de bagagemedewerker

Vanaf Schiphol vliegt KLM de hele wereld over



carrousels komen koffers van meerdere vluchten op één

band en worden ze uitgesorteerd door de medewerkers

die eromheen staan. Bij een lateral hoeven de mensen niet

meer te sorteren maar komt alles wat in één vliegtuig

thuishoort op dezelfde lateral. 

Carrousels worden op Schiphol gebruikt in de Zuid- en

West-hal. In de D- en E-hal staan laterals. Het voordeel van

een carrousel is dat hij groter is – meer capaciteit – en

ronddraait, waardoor bagage er niet direct af hoeft.

Tegelijkertijd is de grootte van de carrousel ook een nadeel

omdat deze meer ruimte in beslag neemt en de bagage

soms nog gedeeltelijk moet worden gesorteerd.
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Vroeger werd alle bagage op de luchthaven

handmatig gesorteerd. Dat gebeurt nu

alleen nog in Zuid en in West. Dit systeem

dateert uit 1967. Na de screening komt de

bagage rechtstreeks op een carrousel, een ellipsvormige

transportband. Daaromheen staan bagagemedewerkers.

Zij pakken de koffers van de band en plaatsen deze op

de juiste bagagekar. 

Vervolgens rijdt een van de medewerkers met de karren

naar het vliegtuig. In de andere bagageruimten wordt alle

bagage automatisch gesorteerd en naar het juiste verzamel-

punt voor een bepaald vliegtuig getransporteerd. 

Carrousels en laterals
De bagagesorteersystemen op Schiphol kennen twee

verschillende soorten uitgangen (of verzamelpunten): de

carrousel en de lateral. De carrousel is een ronddraaiende

transportband. De lateral is een recht eindstuk van een

transportband. Koffers die uiteindelijk op een lateral

terechtkomen, zijn door het systeem voorgesorteerd. Bij

20

De Zuid-hal: 
traditionele bagageafhandeling

... maar carrousels hebben meer capaciteit

Laterals nemen minder ruimte in beslag...

In de Zuid-hal, met een carrousel uit 1967, vindt het sorteren van

bagage nog handmatig plaats
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In de E-hal komt bagage binnen via

Centraal. Daar staan twee aanvoerlijnen: de

transferloskades en de inchecklijnen. In

Centraal wordt de bagage samengevoegd en

gaat vervolgens het eerste sorteerapparaat in, de zoge-

naamde ‘presorter’. 

Er zijn twee presorters, beide in Centraal. Bagage wordt

vanaf de aanvoerlijn op de schalen van de presorter

‘geschoten’. Op de presorter worden alle labels van de

bagage afkomstig van de inchecklijnen automatisch

gescand. Aan de hand daarvan weet het systeem waar een

koffer of tas naar toe moet. Deze prescan gebeurt met

behulp van infraroodlasers. Indien de labels niet leesbaar

zijn, komt een koffer bij een ‘no read’-station terecht, waar

een medewerker hem handmatig codeert.

De presorter voert een ‘grove’ sortering uit, wat wil zeggen

dat alle bagage in een algemene richting wordt vervoerd,

naar de transportlijn voor de West-hal of naar de mainsor-

ters in de E-hal of naar Hal D. Vóór de E-hal wordt alle

bagage van de schalen van de presorter op een van de vier 

zogenaamde ‘onlines’ afgestort. De onlines voeren de

bagage naar de ‘mainsorters’, de twee fijnmazige sorteer-

systemen. De D-hal komt later aan bod.
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De E-hal en Centraal: 
geautomatiseerde bagageafhandeling

Mainsorter
Via de onlines komt de bagage terecht op een mainsorter,

de kern van het sorteersysteem die zich bevindt in de 

E-kelder. De mainsorter sorteert alle bagage per bestem-

ming. Bovendien kan de mainsorter een subsortering

uitvoeren, door bagage bijvoorbeeld onder te verdelen 

in business class en economy class. Dit maakt het mogelijk

om business class-bagage bij aankomst als eerste te lossen

uit een vliegtuig. De mainsorter stort op het juiste moment

een koffer of tas af op een ‘lateral’ die gedurende een

bepaalde periode – gemiddeld twee uur – is opengesteld

voor een vlucht. 

Het systeem scant koffers op volle snelheid en vanuit elke 

mogelijke hoek met behulp van infrarood

Dit overzicht toont de twee mainsorters (groen) die boven de

laterals hangen in E

Vanaf de inchecklijnen (donkerblauw) en de transferloskades

(paars) gaat de bagage naar de presorter (roze)



Early Baggage Storage System (EBSS)
Het komt ook voor dat het enkele uren duurt voordat een

koffer weer door moet naar de volgende bestemming en

dat de lateral voor die vlucht nog niet open is. De bagage

gaat dan niet onnodig rond in het systeem, maar wordt

tijdelijk opgeslagen in de zogenaamde ‘buffer’. Dit zijn 

‘bagagelaantjes’ die boven de mainsorter en de laterals

hangen. Er zijn twee soorten opslag. De eerste is de ‘tijd-

laan’, hierop ligt de bagage van meerdere vluchten met

dezelfde vertrektijd. Verder kent het systeem de ‘vlucht-

laan’, waarop alle bagage voor één bepaalde vlucht

gegroepeerd ligt. 

Redundantie
Amsterdam Airport Schiphol beschikt in Centraal over twee

presorters en acht onlines, in E zijn twee mainsorters. Deze

staan allemaal met elkaar in verbinding om zo veel moge-

lijk verzekerd te zijn van reservecapaciteit – redundantie.

Bij mogelijke

storingen in het

ene deel kan

bagage via

andere delen

van het systeem

toch bij de juiste

lateral komen. 

No read
Het komt voor dat bagage bij binnenkomst niet wordt

herkend. Het systeem geeft dan een ‘no read’-signaal en

stort de bagage af op een aparte band. Hier wordt de

bagage door een codeur handmatig gecodeerd, en terug

op de presorter geplaatst. Redenen voor no read zijn een

beschadigd label, een tas of koffer die ondersteboven in

een tub ligt, waardoor een label niet leesbaar is of zelfs

het volledig ontbreken van een label. Hierbij gaat het met

name om transferbagage.

Garbage-carrousel 
De mainsorter kent naast de laterals nog een andere, bij-

zondere uitgang, namelijk de ‘garbage-carrousel’. Hierop

komt alle bagage terecht die niet meer naar de juiste late-

ral kan of die in het systeem op een verkeerde schaal is

beland. Die laatstgenoemde bagage wordt ook wel UFO

(Unidentified Flying Object) genoemd – de bekende bena-

ming voor ‘buitenaardse’ vliegtuigen. UFO’s worden door

de afhandelaren van de band gehaald en handmatig naar

het juiste vliegtuig gebracht. 
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De tijdelijke opslaglaantjes in de E-hal

24

Op de garbage-carrousel komt alle bagage terecht die niet op 

de juiste band is beland



Back-up en buffer in D
Alle incheckbagage gaat op dit moment via de mainsorters

in de E-hal naar de D-hal. Vanaf 2004 fungeert deze route

alleen nog als back-up en wordt de D-hal rechtstreeks

gekoppeld aan de inchecklijnen. De transferbagage wordt

al via separate loskades aangevoerd. Ook in de D-hal is

redundant uitgevoerd: twee routes (de ‘rode’ en de ‘blauwe’)

zorgen in geval van storing voor voldoende capaciteit.

De D-hal beschikt over een geheel nieuwe opslagplaats

voor bagage, de ‘buffer’. De losse karretjes zijn voorzien

van een los te koppelen bak. De bakken met bagage die

nog niet weg hoeft, worden los in een opslagrek geplaatst

en op het juiste moment volledig automatisch weer op het

railsysteem gezet. Het verschil met het EBSS in de E-kelder

is dat de buffer in D geschikt is voor individuele opslag,

waardoor elke koffer individueel benaderbaar is. Dit heet

ook wel ‘direct access-buffer’. De buffer heeft capaciteit

voor drieduizend stuks bagage. In de toekomst zal de buf-

fertechniek veel vaker worden toegepast; het slim ‘parke-

ren’ van bagage is een van de oplossingen om files in het

systeem te voorkomen in de beperkt beschikbare ruimte. 
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Naast de Zuid-hal met de traditionele

bagageafhandeling en de E-hal en Centraal

met de pre- en mainsorters kent Schiphol

nog twee bagagehallen, de West- en de 

D-hal. Beide beschikken over een ander systeem dan de

Zuid- en E-kelder.  

De capaciteit van de E-hal is, met de huidige groei van het

aantal passagiers, niet langer voldoende. Daarom is hal D

gebouwd. Hiermee beschikt Schiphol over het modernste

bagagesysteem, opgezet volgens een nieuw principe:

individuele bagageafhandeling. 

D-hal, individuele bagageafhandeling
In tegenstelling tot de andere ruimten, met doorlopende

transportbanden of gekoppelde schalen, heeft D-hal kar-

retjes die over een rail rijden en elke koffer individueel

naar de juiste lateral verplaatsen. Dit systeem is sneller dan

het afhandelingssysteem in de E-Hal en is verbonden met

de presorter in Centraal door middel van de zogenaamde

‘aanhechting’, waarmee de twee verschillende systemen

met elkaar zijn verbonden. 
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Bagagehallen D en West

De buffer: bakken met bagage die nog niet weg hoeft, worden 

los in een opslagrek geplaatst en op het juiste moment volledig 

automatisch weer op het railsysteem gezet

Het D-gebied bestaat uit twee delen: de buffer (oranje) voor 

tijdelijke opslag van bagage en de hal met de laterals (zwart) 

voor het laden en lossen van bagage



De West-hal: extra flexibiliteit
Net als Zuid kent West een redelijk eenvoudige opbouw.

Momenteel is er een grote vernieuwingsslag gaande.

Boven de inchecklijnen naar de carrousels zijn twee grote

sorters geplaatst. Deze verplaatsen bagage vanaf een

incheckbalie naar elke gewenste carrousel. Dit biedt meer

flexibiliteit. Voorheen was een incheckbalie vast verbonden

aan één en dezelfde carrousel. 

Een extra voordeel van deze nieuwe sorters in West is dat

het systeem zodanig is opgezet dat tubbing onnodig is. De

schalen van de sorters in West zijn zo gevormd dat de

bagage nergens achter kan blijven haken of nergens tussen

de schalen kan vallen. Oorspronkelijk lagen de kosten voor

de sorters erg hoog. Door de noodzaak screening mogelijk

te maken en nieuwe eisen wat betreft flexibiliteit vanaf de

incheckbalie, werden de nieuwe sorters toch rendabel.

In West verwerken de verschillende bagageafhandelaren

relatief weinig transferbagage. Daarom is er geen buffer in

de West-kelder. De bagage van de vertrekkende passagier

gaat direct van de incheckbalie naar de juiste carrousel.

Daar wordt alle bagage verzameld en opgemaakt.
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Bagage ‘opmaken’

Nadat een passagier door de grenscontrole

is gelopen, begeeft hij zich naar een gate.

Bij deze gate wordt nogmaals de boarding

pass van de passagier gecheckt. Als alles in

orde is, kan de passagier aan boord. Voor bagage geldt

hetzelfde. 

Bij de lateral scant een medewerker het label van de koffer

en de bagagekar of container. Hiermee checkt hij of de

koffer een relatie heeft met een passagier en registreert 

hij in welke kar of container een koffer gaat. Het scan-

apparaat geeft een foutmelding als een koffer aan de

verkeerde container of kar wordt gekoppeld of als de

passagier niet aan boord van het vliegtuig zit. 

Dit proces van vullen van containers of karren noemt men

in sommige delen van de bagageruimten ‘de opmaak’, in

andere delen spreken bagagemensen van ‘mock-up’ of

‘make-up’. Hoe dan ook, deze procedure is van groot

belang, het zorgt ervoor dat bagage nooit zonder passa-

gier reist. 
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Bij het 'opmaken' checkt de medewerker of de koffer een 

relatie heeft met een passagier en registreert hij in welke kar 

of container een koffer gaat

De West-hal beschikt over twee sorters (groen) die het mogelijk

maken om incheckbagage (donkerblauw) naar alle carrousels

(rood) in de hal te vervoeren



Medewerkers van de bagageafhandelaren

brengen de containers of bagagekarren naar

het vliegtuig. Met behulp van voertuigen

rijden zij de bagage naar de laadplek. 

De bagageafhandelaars hebben speciale afdelingen voor

het vervoer van de bagage vanaf de vliegtuigen op het

platform naar de kelders, en andersom. Deze afdelingen

worden ook wel de ‘rijderij’ genoemd. 

Voertuigen rijden af en aan in de bagagegebieden

Containers, bagagekarren en dolly’s
De koffers en tassen worden met verschillende bagage-

voertuigen van en naar de vliegtuigen gereden; snelle,

wendbare driewielers met elektrische aandrijving voor

transport in de bagageruimten, en ‘hybride’ vierwielers die

zowel over elektrische aandrijving – voor binnen – beschik-

ken als dieselaandrijving voor op de platforms.
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Grotere vliegtuigen, kortere vluchten
In de luchtvaart zijn twee trends zichtbaar. Enerzijds wor-

den steeds grotere vliegtuigen ingezet op de lange

afstandsvluchten – Airbus werkt zelfs aan een vliegtuig dat

600 à 700 passagiers kan vervoeren. Anderzijds is er een

toename in het aantal korteafstandsvluchten. Er is een ver-

schil tussen grote vliegtuigen, de zogenaamde Wide

Body’s, en kleinere vliegtuigen, ook wel bekend als Narrow

Body’s. De Wide Body’s gebruiken containers voor hun

bagage, bij de Narrow Body’s wordt de bagage op een kar

aangevoerd en gaan de tassen en koffers los het vliegtuig-

ruim in. De verdeling tussen het aantal kleine en grote

vliegtuigen is ongeveer vijftig-vijftig. 

Een Narrow Body van British Airways

De KLM heeft verschillende Wide Body’s in haar vloot
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Vervoer naar het platform



De ‘rijderij’ brengt de bagage tot het vlieg-

tuig, daar nemen collega’s het werk over.

Speciale afdelingen – zoals Aircraft Turn-

around Services van de KLM – zijn verant-

woordelijk voor het laden en lossen van de vliegtuigen,

een behoorlijke klus. 

Bij de grotere vliegtuigen, de zogenaamde ‘Wide Body’s’,

werken zij met ‘high loaders’ – hydraulische laadplatforms

– die de containers tot de hoogte van de bagageruimen

tillen en in het vliegtuig rollen. Losse bagage (kleinere

vliegtuigen) wordt met behulp van een transportband in

het vliegtuig geladen.

Diverse laadsystemen vergemakkelijken het laden van vliegtuigen
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Beide typen voertuigen trekken verschillende karren voort:

de bagagekarren en de dolly’s. Bagagekarren zijn open

aanhangers waarop bagage voor vliegtuigen los wordt

geladen, die vervolgens worden afgedekt met een zeil. 

Volgeladen bagagekarren

Op de dolly staat een volgeladen container die in zijn

geheel in het vliegtuig wordt geplaatst. Het is van groot

belang dat een container zo gedraaid kan worden dat de

medewerkers de koffers gemakkelijk in en uit de container

kunnen tillen. Bij de meeste Europese dolly’s draait het

complete ‘bed’ van de kar – waarop de container rust –

met de container mee. Het Amerikaanse model, de WASP,

is iets gebruiksvriendelijker en makkelijker hanteerbaar.

Met het overhalen van een hendel wordt de container licht

opgetild en kan zo onafhankelijk van de dolly alle kanten

op bewegen.

De containers staan op een draaibaar platform
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Het bagageruim in



Bagagereclaim
Arriverende bagage ligt in ongeveer vijfentwintig minuten

op de reclaimband. Passagiers hebben vaak dezelfde tijd

nodig om het vliegtuig te verlaten via de gate. Terwijl zij

medewerkers van de Koninklijke Marechaussee passeren

voor de paspoortcontrole gaat hun bagage naar de loskade. 

Bij bagage van kortere vluchten, met name binnen Europa,

ligt de eerste koffer meestal in twintig minuten in de aan-

komsthal en laatste koffer in vijfentwintig minuten. Voor

langere, intercontinentale vluchten is dat respectievelijk

vijfentwintig en dertig minuten. Dit duurt iets langer

omdat doorgaans grotere vliegtuigen worden ingezet, 

met meer passagiers en bagage aan boord. 
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Direct onder het gearriveerde vliegtuig

scheiden bagagemedewerkers alle koffers

en tassen. De bagage is bij het laden op het

buitenstation – de luchthaven van vertrek –

voorgesorteerd, en aan de hand van het label checken 

de medewerkers de bestemming van de koffers en

tassen. Bagage die Amsterdam Airport Schiphol als 

eindbestemming heeft, doorloopt een redelijk eenvoudig

proces. 

Een medewerker rijdt op een voertuig met maximaal zes

karren vol bagage of een dolly – maximaal vijf – met con-

tainer Zuid, Centraal of West in. Hij laadt de bagage uit bij

een loskade. Die staat direct in verbinding met een carrou-

sel in de aankomsthal, de ‘reclaimband’. Daar kan de

passagier de eigen bagage weer terugnemen.

Een loskade voor ‘Amsterdam’-bagage 
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Bestemming Amsterdam

Aankomsthal 2 is ruim opgezet zodat arriverende passagiers elkaar

zo min mogelijk in de weg lopen



Ondanks een terugval in 2003 is de luchtvaartsector in

Nederland optimistisch over de groei van het aantal pas-

sagiers dat via Schiphol vliegt. Nu schommelt dit aantal

rond de 40 miljoen per jaar, maar de verwachting voor

2012 ligt tegen de 60 miljoen passagiers. 

Gemiddeld neemt een passagier 1,1 stuks bagage mee, dus

in 2012 moet de verwerkingscapaciteit van bagage op

Schiphol 70 miljoen koffers zijn. Om dit mogelijk te maken

is een andere manier van werken nodig. Er is te weinig

fysieke ruimte om op de traditionele – arbeidsintensieve –

manier te blijven werken. Daarnaast is de verwachting dat

in de toekomst minder mensen bereid zijn dergelijk fysiek

zwaar werk te doen. 

Vooruitgang door techniek
Slimmer werken betekent nieuwe technieken toepassen.

Bagagestromen worden in de toekomst behandeld zoals

het autoverkeer nu in toenemende mate behandeld wordt:

met vluchtstroken en parkeerplaatsen – buffers – en een

scheiding van snel en spoedeisend verkeer van het langza-

me verkeer – zoals vrachtauto's op de rechterbaan.

Stoplichten regelen de toevoer van auto's, bagagestromen

worden gescheiden en vermengd op basis van de behoefte

van het moment. Om dat mogelijk te maken werkt

Amsterdam Airport Schiphol aan: 

extra buffers: tijdelijke opslagplaatsen voor minder

spoedeisende koffers

slimme bagagelabels, radiografisch te traceren

bagagerobots en andere machines die het zware werk

uit handen nemen

self-service check-in en drop-off points voor bagage,

waardoor het inchecken voor de passagier wordt

vereenvoudigd en versneld en de capaciteit van het

incheckproces wordt verhoogd 
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Zoekgeraakte bagage
Het gebeurt soms dat een koffer niet met de passagier op

de plaats van bestemming aankomt. In zo’n geval wordt

een rapport opgemaakt door de bagageafhandelings-

maatschappij. De luchtvaartmaatschappij achterhaalt de

verblijfplaats van de koffer via ‘Worldtracer’; een systeem

waarop wereldwijd 99% van de luchtvaartmaatschappijen

is aangesloten. Dit programma koppelt gegevens van

verloren en gevonden bagage aan elkaar. 

Elke maatschappij kent haar eigen voorwaarden voor

zoekgeraakte bagage. De KLM streeft er bijvoorbeeld naar

om binnen 24 uur de koffer of tas alsnog bij de passagier

te krijgen. In alle aankomsthallen zijn servicebalies inge-

richt waar passagiers direct terechtkunnen als er iets niet 

in orde is met hun bagage. 

Overal in de terminal kunnen passagiers met vragen bij service-

balies terecht
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De toekomst
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koppeling van alle bagagekelders door middel van een

‘bagagesnelweg’, de ‘backbone’, waardoor minder

mensen en karretjes over het platform hoeven te rijden

een ander logistiek concept (op basis van buffers en

onder meer real-time-informatie) waardoor systemen

en mensen efficiënter worden ingezet, het proces

beheersbaarder wordt en de foutkans wordt verlaagd

Schiphol (ver)bouwt voortdurend om het groeiende aantal 

passagiers én hun bagage te kunnen verwerken
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Facts & figures

Amsterdam Airport Schiphol

40 miljoen passagiers en 432.000 vluchtbewegingen in

2003

60 miljoen passagiers met 70 miljoen stuks bagage

verwacht tussen 2010 en 2015

Een dynamisch vervoersknooppunt van intercontinen-

tale en Europese verbindingen – hub-and-spoke

De thuismarkt is te klein om toonaangevend te zijn in

Europa

Belangrijkste gebruiker – home carrier – KLM is gericht

op transferpassagiers

Schiphol is de vierde luchthaven van Europa, na

Londen, Parijs en Frankfurt

Schiphol beschikt over elf kilometer transportband, vijf

kilometer kettingtransporteur (de sorters en carrousels)

en zes kilometer modern railsysteem in de D-kelder. 

In totaal 22 kilometer.

Het systeem in de D-kelder beschikt over 3.000 motoren,

700 karretjes en 3.700 bakken

De luchthaven beschikt over een ondergronds, geauto-

matiseerd magazijn voor de tijdelijke opslag van

ongeveer 3.000 stuks bagage in de buffer in D en een

eerder systeem voor 700 stuks in de E-kelder

De bagagehallen op Schiphol liggen op sommige

plaatsen 13 meter onder de zeespiegel

Dagelijk worden er tussen de 60.000 en 160.000 stuks

bagage gesorteerd

Verdeeld over ploegen, 24 uur per dag, 7 dagen per

week, werken ruim tweeduizend mensen in de afhan-

deling van bagage, verdeeld over vijf bedrijven die

gezamenlijk bijna honderd luchtvaartmaatschappijen

als klant hebben
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Bagagecapaciteit

Vanaf Ligging Omvang en % Sorteertechniek
van totaal

1967 Zuid/Vertrekhal 1 (10%)  7.000 m2 Handmatig 

1988 Centraal en E /Vertrekhal 2 (30%) 22.000 m2 Automatisch

1992 West/Vertrekhal 3 (13%) 10.000 m2 Automatisch 

2002 D-pier (16%) 12.000 m2 Automatisch

2002 D-pier (bagagetent) (5%)  3.500 m2 Handmatig 

(reservecapaciteit)

2004 Uitbreiding West (5%) 3.500 m2 Automatisch

2005 Nieuw-Zuid (20%) 15.000 m2 Automatisch

Totale bagageruimte Schiphol (100%) 73.000 m2

Ruimte voor aankomende 20.000 m2

bagage in aankomsthallen

Voorzieningen bij check-in 15.000 m2

Totaal 108.000 m2

(twaalf voetbalvelden)

Bagagesysteem
(inclusief uitbreiding terminal 3)

Terminal 1 Terminal 2 Terminal 3

Balierijen 8 8 16

Balieposities 100 80 160

Groepsbalies 6 8 16

Transferloskades - 7 - 

Transferbalies - - 89

Vertrekbanden 8 4 8

Vertrekcarrousels 5 - 17

Oddsize banden vertrek - - 2

Oddsize banden aankomst - - 1

Reclaimbanden 4 rechte 7 carrousels 9 carrousels

banden en

3 carrousels

Tips & suggesties

NS Bagageservice: vervoer van bagage naar

Schiphol. Telefoon: (0900) 1558, € 0,20 per minuut

Worldwide Baggage Services (verzenden 

van bagage als luchtvracht). 

Telefoon: (020) 446 62 34

Kruiers: via de ‘oproeppalen’ in de aankomsthal

en op de voorrijwegen

Bagagewagens: gratis beschikbaar op diverse

plaatsen in aankomst- en vertrekhal

Bagagedepot: Kelderplein onder Aankomst 1 en 2

Bagagekluizen: beschikbaar op diverse plaatsen

onder Aankomst 1 en 2, in Schiphol Plaza en 

in de terminal

Seal & Go: beschermende verpakking van bagage

in Vertrek 3 bij balies 17 en 27 en tussen Vertrek 1

en 2 bij balie 9
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Bagageruim

Gedeelte van het vliegtuig waarin de bagage wordt opge-

slagen. Bevindt zich meestal onderin de achterzijde van het

vliegtuig.

Baggage reconciliation

Check waarbij gekeken wordt of van alle geladen bagage

de eigenaar aan boord van het vliegtuig is. Als dit niet het

geval is, wordt de koffer of tas weer van boord gehaald.

Buffer 

Tijdelijke opslag voor bagage die te vroeg in het systeem is

gebracht. Deze wordt opgeslagen en op het juiste tijdstip

weer in het sorteersysteem gebracht.

Carrousel

Ellipsvormige bagageband waarop koffers en tassen

terechtkomen voordat ze naar een vliegtuig worden 

vervoerd. 

Dolly

Karren waarop de containers worden vervoerd door de

bagageruimten en over het platform. 

Early Baggage Storage System (EBSS)

De verzamelpunten voor de bagage van een bepaalde

vlucht zijn slechts tijdelijk geopend. Bagage die te vroeg 

in het sorteersysteem is, wordt tijdelijk opgeslagen in een

buffer, het Early Baggage Storage System. 

Garbage-carrousel

Aparte uitgang van de mainsorter waarop alle bagage

wordt verzameld die niet meer terechtkan op het juiste

verzamelpunt of waarvan de bestemming voor het systeem

onduidelijk is. De bagage op de garbage-carrousel wordt

handmatig verwerkt.
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Aanhechting

De transportband die de E-kelder verbindt met de D-kelder.

Aankomsthal

De hal waarin arriverende passagiers aankomen nadat zij de

grenscontrole passeren. Hier pikken zij hun bagage op, gaan

dan langs de douane en verlaten vervolgens de luchthaven.

Backbone

Extra verbinding tussen de E-kelder en de D-kelder die

dient als backup.

Bagageafhandelingsmaatschappij

Afdeling van een luchtvaartmaatschappij of externe dienst-

verlener verantwoordelijk voor het verwerken en transpor-

teren van de bagage van de luchtvaartmaatschappijen. 

Bagagecontainer

Container die bij de carrousels en laterals wordt volgeladen

met bagage en in zijn geheel het bagageruim van het

(Wide Body-)vliegtuig ingaat.

Bagagehal

Ruimte waarin sorteer- en transportsystemen voor bagage

zijn opgesteld en de bagage-opmaak plaatsvindt.

Bagagelabel

Label dat aan een stuk bagage wordt bevestigd. Hierop

staan de vertrekplaats, bestemming, vluchtcode en een

barcode waarin deze gegevens zijn vertaald voor het baga-

gesysteem. Hierdoor weten het systeem en de bagage-

medewerkers waar de bagage naar toe moet.

Bagagerobot

Speciale robot bedoeld om het zwaarste werk uit handen

te nemen van de bagagemedewerkers. 

Verklarende woordenlijst



Loskade

Band waarop bagagemedewerkers ingevlogen bagage

lossen.

Mainsorters

Het centrale sorteersysteem in de E-kelder, dat de bagage

verdeelt over de verschillende laterals.

No read

Als het systeem een koffer of tas niet herkent geeft deze

een no read-signaal (niet leesbaar).

OD-bagage

Dit staat voor Origin/Destination-bagage (herkomst en

bestemming). Hiermee wordt alle bagage aangeduid die

Schiphol als herkomst heeft of als eindbestemming. 

Oddsize bagage

Bagage met ongewone vorm, maat of gewicht. Wordt

apart genomen, verzameld en rechtstreeks naar een vlieg-

tuig gebracht.

Oddsize band

Bij het inchecken nemen medewerkers de oddsize bagage

apart en plaatsen deze op een speciale band. Die vervoert

de oddsize bagage naar de kelder waar het verder op

transport gaat naar het vliegtuig.

Online

Transportbanden die de presorters verbinden met de

mainsorters.

Opmaken

Het vullen van containers of karren met vertrekkende

bagage. Opmaak gebeurt aan laterals of carrousels.
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Handbagage

Bagage die de passagier bij zich draagt aan boord van het

vliegtuig.

Hub-and-spoke

Alle intercontinentale vluchten van KLM, van en naar

Europa, landen op Schiphol. Bij aankomst stappen passa-

giers over op kortere vluchten naar bestemmingen binnen

Europa. En andersom worden passagiers vanaf verschillen-

de luchthavens in Europa naar Amsterdam gevlogen om

vanaf daar te vertrekken naar een bestemming op een

ander continent. Dit wordt het ‘hub-and-spoke’ (wielas en

spaak) model genoemd. 

Incheckbalie

Balie waar de passagier incheckt voor zijn vlucht en zijn

ruimbagage inlevert.

Inchecklijn

De transportband die tussen twee incheckbalierijen richting

de bagagekelders loopt.

Kofferparade

Van elk stuk bagage moet de eigenaar aan boord van het

vliegtuig zijn. Als dit niet het geval is, wordt alle reeds

geladen bagage weer uit een vliegtuig gehaald. Alle passa-

giers moeten ook het vliegtuig verlaten en hun eigen

bagage aanwijzen. Koffers die niet worden aangewezen

blijven achter.

Lateral

Rechte bagageband – uiteinde van een sorter – waarop

bagage wordt verzameld. Vanaf de lateral vindt de

opmaak plaats.



zelf hun check-in verzorgen met behulp van interactieve

computersystemen.

Shocon-bagage

Transferbagage die binnen enkele minuten geladen moet

zijn op het volgende vliegtuig. Deze bagage gaat niet via

de hallen maar wordt rechtstreeks naar het andere vlieg-

tuig gebracht. Zie ook ‘tail-to-tail’.

Sorter

Zie ‘presorter’ en ‘mainsorter’. Sorter is een algemene

naam voor een bagagesorteersysteem. Amsterdam Airport

Schiphol maakt van verschillende uitvoeringen gebruik. 

Tail-to-tail

Transferbagage, met een zeer korte verbindingstijd die

direct over het platform van het ene naar het andere vlieg-

tuig wordt gebracht. Omdat bagage zich in de staart (tail)

van het vliegtuig bevindt, heeft dit proces ‘tail-to-tail’.

Tijdlaan

Een van de twee opslaglanen van het Early Baggage

Storage System (EBSS). Hierop ligt alle bagage die op het-

zelfde tijdstip weer in het sorteersysteem moet worden

gebracht. Zie ook ‘vluchtlaan’.

Transferbagage

Alle arriverende bagage op Amsterdam Airport Schiphol

die niet wordt uitgecheckt maar direct doorgaat naar een

volgende vlucht.

Transferbalie

Bagage van transferpassagiers gaat volledig automatisch

naar de volgende vlucht. Voor passagiers is het soms lastig

om hun weg te vinden door de Terminal – vooral als zij

haast hebben. Zij kunnen bij de transferbalies terecht met

vragen over hun aansluitende vlucht en hun bagage.
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Pieren

De uitlopers van het Terminalgebouw waaraan de vlieg-

tuigen parkeren. Hier stappen de passagiers in en uit het

vliegtuig.

Platform

Het gebied waar de vliegtuigen taxiën en parkeren. Hier

worden de vliegtuigen geladen en gelost.

Presorter

Het eerste sorteersysteem in Centraal. Voert een ‘grove’

sortering uit en bepaalt of bagage richting de mainsorter

(in E) gaat of naar de West- of D-kelder.

Reclaimband

Verzamelband voor bagage in de aankomsthallen waar

arriverende passagiers – met bestemming Amsterdam –

hun bagage ophalen.

Redundantie

Alle presorters, onlines en mainsorters zijn kritische

systeemdelen. Deze systeemdelen worden dubbel uitge-

voerd. Hierdoor kunnen zij elkaar, bij eventuele uitval of

verstoring, opvangen.

Ruimbagage

Alle bagage die in de bagagehal op Amsterdam Airport

Schiphol verwerkt wordt en terechtkomt in of afkomstig is

uit het bagageruim van een vliegtuig.

Screening

Door middel van X-ray-apparaten wordt alle bagage

gecontroleerd. De screening van de ruimbagage heet 

‘Hold Baggage Screening’ (HBS). 

Self-service check-in

Toekomstig incheckproces waarbij passagiers grotendeels
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Transferloskade

Hierop lossen bagagemedewerkers alle transferbagage die

zojuist ingevlogen is op de luchthaven. Vanaf de transfer-

loskades gaat de transferbagage het sorteersysteem in.

Transferpassagier

Een passagier die landt op Amsterdam Airport Schiphol en

binnen korte tijd een vlucht neemt naar een vervolg-

bestemming – zonder eerst uit te checken.

Tubbing

Het proces waarbij kwetsbare bagage of bagage met

loshangende riempjes in een plastic bak – de ‘tub’– wordt

geplaatst. Dit om te voorkomen dat het sorteersysteem

vastloopt of de bagage beschadigd raakt.

UFO

Een bagagestuk dat zich niet op de juiste schaal bevindt of

waarvan het systeem de bestemming niet herkent. 

Vertrekhal

De hal waarin de incheckbalies zijn geplaatst en de grens-

controle. Amsterdam Airport Schiphol heeft drie vertrek-

hallen.

Vluchtlaan

Een van de twee opslaglanen van het Early Baggage

Storage System (EBSS). Hierop ligt alle bagage die bestemd

is voor dezelfde vlucht waarvan het verzamelpunt – lateral

of carrousel – nog niet geopend is. Zie ook ‘tijdlaan’.

Zebrabanden

De transportbanden van transferloskades zijn voorzien van

witte balken. Deze geven de juiste afstand aan die tussen

de bagagestukken moet zitten. De zwart-witte aanblik

heeft de transportbanden de bijnaam ‘zebrabanden’ op-

geleverd.
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