
 

                                                                  

Schiphol Group   Corporate Communications & Public Affairs   P.O.Box 7501   1118 ZG  Schiphol   The Netherlands  

Tel: +31 (0) 20 601 26 73   Fax +31 (0) 20 601 22 53   http://www.schiphol.nl  

Buiten kantooruren / after business hours: Tel +31 (0) 20 601 26 73  
 
 

Opening Schiphol Innovative Gate 

Moderne gate met nieuw belevingsconcept 

 
 
 
 

                                       Persbericht 
 
Schiphol, 7 juni 2010 
  
Vandaag hebben Jos Nijhuis (President en CEO Schiphol Group) en Harry Hendriks  
(CEO Philips Benelux) een ultramoderne, nieuwe gate op de G-pier geopend. Schiphol  
introduceert hiermee als eerste luchthaven ter wereld een innovatieve gate met een nieuw 
belevingsconcept om het verblijf van passagiers vlak voor vertrek van het vliegtuig zo  
aangenaam en inspirerend mogelijk te maken.  
 
De Schiphol Innovative Gate 
De innovatieve gate is een volledig vernieuwde en opnieuw ingerichte gate op de G-pier. Het 
vooruitstrevend toepassen van elementen als verlichting, beeld, design, dynamische  
informatievoorziening en entertainment maken de gate voor passagiers comfortabel, sfeervol 
en gastvrij. Daarnaast biedt Schiphol in deze gate luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid 
zich herkenbaar, onderscheidend en passend bij de eigen huisstijl te presenteren. ‘De  
Schiphol Innovative Gate sluit naadloos aan bij onze ambitie om voor al onze klanten  
Europe’s preferred airport te zijn. Bovendien willen we met dit concept de kwaliteit, het  
comfort en de beleving voor passagiers in en rond de gate verder verbeteren’, aldus  
Jos Nijhuis. 
 
Co-creatie Schiphol - Philips 
De ontwikkeling en bouw van de gate duurden 9 maanden. De gate is 700 m2 en telt 200 
stoelen, 700 plafondlamellen, 1.000 TL (led) buizen en 5 kilometer bekabeling. Het concept is 
een ‘product’ en co-creatie van Nederlandse bodem. Schiphol heeft bij de ontwikkeling ervan 
nauw samengewerkt met Philips, die haar services en oplossingen op het gebied van  
innovatie combineert met een focus op menselijk welzijn.  
‘We zijn er trots op dat Cathay Pacific, die service en gastvrijheid hoog in het vaandel heeft 
staan, deze gate als eerste luchtvaartmaatschappij gaat gebruiken. Zij is nauw betrokken 
geweest bij de ideevorming en de ontwikkeling van de gate’, vertelt Jos Nijhuis. 
 
Pilot voor 3 maanden 
De Schiphol Innovative Gate is een pilot en duurt naar verwachting drie maanden. In deze 
periode wordt onderzocht of het concept bevalt en bijdraagt aan een betere verblijfs-
perceptie aan de gate. Aan de hand van de resultaten wordt besloten of dit concept of  
elementen daarvan in de toekomst worden toegepast. 
 
Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie neemt u contact op met persvoorlichting Schiphol Group 020-6012673. 
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Bijlage 
 
Het Schiphol Innovative Gate belevingsconcept nader toegelicht 
 

• Het belevingsconcept begint al voordat de passagiers de gate bereiken. De verlichting in de gate is 
afgestemd op de eigen (huisstijl)kleuren van de luchtvaartmaatschappij. Wat passagiers het eerste zien 
zijn de grote billboards – allen duidelijk voorzien van de huisstijl van de desbetreffende 
luchtvaartmaatschappij – aan de muren van de pier. Op die billboards zijn niet alleen de 
vluchtgegevens te zien, maar ook informatie over de bestemming. De belichting van de billboards 
varieert, steeds om aan te geven dat er een nieuwe fase in het boardingproces is begonnen. Cathay 
Pacific is de eerste luchtvaartmaatschappij die de gate zal gebruiken, maar de technologie en 
belichting van Philips maakt het mogelijk dat onder andere huisstijl en kleurstelling moeiteloos kunnen 
worden aangepast aan andere gebruikers. Deze gate zal immers door vele luchtvaartmaatschappijen 
worden gebruikt. 

 

• Na het betreden van de gate komen de passagiers in een eerste wachtruimte, waar zich comfortabele 
stoelen, Living Magazines en een Reception Desk bevinden en waar men ontspannen kan verblijven. 
Het meubilair in de wachtruimte is gevarieerd en afgestemd op de behoeften van de individuele 
passagier. Zo zijn er werkplekken voor zakelijke reizigers, groepsgewijs ingerichte zitcombinaties en 
afzonderlijke stoelen met extra privacy. Om het verblijf in de wachtruimte zo aangenaam mogelijk te 
maken zijn aan de muur Living Magazines te zien, met onder meer sneak previews en informatie over 
de bestemming, plaatselijke bezienswaardigheden, restaurants en hotels, maar ook 
boardinginformatie en videoclips van de luchtvaartmaatschappij.  

 

• Vanuit de eerste wachtruimte komen de passagiers vervolgens terecht in de hoofdwachtruimte. Aan de 
hand van dynamische belichting en videobeelden worden de passagiers soepel en vlot door het 
securityproces geleid. Ook hier bevat de ruimte zitgedeelten (ontworpen in samenwerking met Studio 
Linse, Amsterdam) waar passagiers rustig hun schoenen weer kunnen aantrekken en hun spullen weer 
netjes kunnen inpakken.  

 

• In de hoofdwachtruimte bevindt zich een balie die bemand is door personeel van de 
luchtvaartmaatschappij. Hier kunnen passagiers desgewenst voor vragen of andere zaken terecht. De 
hoofdwachtruimte heeft verder tal van faciliteiten, waaronder verrekijkers waarmee kinderen naar de 
vliegtuigen kunnen kijken, Wi-Fi werkplekken en een Business Class-gedeelte (ook voor frequent flyers) 
met hoogwaardige akoestiek voor extra comfort. Met omvangrijke installaties waarmee ook daglicht 
kan worden ingevangen, wordt tijdens boardingmededelingen het licht veranderd van “warm” naar 
“koel” om passagiers op de nieuwe fase in het boardingsproces te attenderen. 

 
Zie voor meer informatie en beelden: www.schiphol.nl/innovativegate.  
 
 
Betrokken partijen 

• Design, verlichting, multimedia, beleving, besturing Philips, www.newscenter.philips.com/main  

• Eerste gebruiker      Cathay Pacific, www.cathaypacific.nl  

• Bouw interieur        NTOS, www.intos.nl  

• Ontwerp interieur      Studio Linse, www.studiolinse.com  

• Uitwerking branding concept     dBOD, www.dbod.nl 

• Duurzame technologische installatie   Cofely, www.cofely-gdfsuez.nl  


