
MIJN RONDLEIDING IN DE 
LUCHTHAVEN VAN ANTWERPEN



HOE GEBRUIK IK HET STAPPENPLAN? 
Leuk dat je hebt besloten om een rondleiding te volgen in de luchthaven van Antwerpen. Toerisme voor Autisme 

stelde een stappenplan op om deze activiteit voor te bereiden. Hieronder lees je hoe je dit stappenplan kan 

gebruiken. 

In dit stappenplan staat veel informatie. Niet al deze informatie is voor iedereen relevant. Je hebt bijvoorbeeld 

verschillende mogelijkheden om naar een activiteit te gaan. Je kan met de bus gaan, met de auto… Je selecteert 

de pagina’s die voor jou van toepassing zijn. Met selecteren bedoelen we dat je een keuze maakt tussen welke 

pagina’s je in de volgende fase zal afdrukken. Je kan dit eventueel noteren op een blad papier, zodat je tijdens het 

afdrukken niet mist. 

Vervolgens druk je de pagina’s af die je in de vorige stap selecteerde. Als je het stappenplan hebt afgedrukt, kan 

je dit best bewaren in een mapje. Zo zullen de pagina’s niet door elkaar geraken. Dit is echter niet noodzakelijk. Je 

kiest zelf of je dit wil doen of niet. Daarnaast moet je in het stappenplan sommige zinnen zelf nog aanvullen. Je vult 

bijvoorbeeld op de stippellijn in het begin in wie meegaat. Zo lees je het hele stappenplan na en vul je alle 

stippellijnen in. Daarnaast zie je enkele klokken in het stappenplan. Je leest wat er onder staat en tekent dat uur 

op de klok.   

Nu kan je echt beginnen met je uitstap voor te bereiden. Kies een rustig moment uit, zodat je niet gehaast bent 

om het stappenplan door te nemen. Je neemt het stappenplan ten laatste de avond voor je vertrekt door. Dit doe 

je minstens 1 keer. Als je dit zelf wil, kan je het stappenplan al eerder doornemen. Je kan het stappenplan ook 

vaker doornemen. Alles hangt af van hoeveel nood jij hier zelf aan hebt. Als dit stappenplan bedoeld is voor jonge 

kinderen, dan neem je dit de eerste keer best samen met hen door. Op die manier ben je zeker dat ze alles correct 

interpreteren en kunnen ze vragen stellen bij onduidelijkheden. Als je wil, kan je dit stappenplan gerust meenemen 

tijdens je uitstap. Dit is echter geen vereiste om je uitstap te doen slagen. 

Ziezo, nu ben je helemaal voorbereid om op stap te gaan. Toerisme voor Autisme wenst je alvast veel plezier! 

Mocht je achteraf feedback hebben over je uitstap of het stappenplan, stuur ons dan gerust een mailtje naar 

contact@toerismevoorautisme.be. Heb je op voorhand nog vragen of ondervind je problemen op de dag van de 

rondleiding, aarzel dan niet om te mailen naar contact@toerismevoorautisme.be of te bellen op het nummer 

0474/24.98.83. 
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WAT GA IK DOEN EN WANNEER?
Binnenkort ga ik naar de luchthaven van Antwerpen. Daar zal ik een rondleiding volgen over de luchthaven. 

Veel mensen vinden een bezoek aan de luchthaven leuk. 

Deze bundel legt me uit wat ik allemaal zal doen en zien in de luchthaven van Antwerpen. 

Ik bekijk deze bundel goed op voorhand. Zo ben ik goed voorbereid. 

VERTREK

Op zaterdag 31 augustus 2019 ga ik naar de luchthaven van Antwerpen. 

…………………….…………………………………………………………………………….… (gezelschap) 

gaan met mij mee.
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De rondleiding in de luchthaven start om 14 uur. 
Dat wil zeggen dat ik ten laatste om tien voor 14 uur aanwezig ben op de 
verzamelplaats. 

Ik doe mijn best om te vertrekken naar de luchthaven van Antwerpen om 

…….………… (uur). 

Het kan zijn dat we een klein beetje later vertrekken. 

Dat is geen probleem.



WAT GA IK DOEN EN WANNEER?

De route naar de luchthaven van Antwerpen duurt ongeveer 

…………………………………………………………….. (reistijd). 
Het kan zijn dat ik er vroeger zal zijn, maar het kan ook zijn dat ik er later zal 
zijn. Dat is oké. 

In sommige delen van de luchthaven van Antwerpen kan er veel lawaai zijn. 
Als ik niet zo goed tegen veel lawaai kan, kan ik altijd een koptelefoon 
meebrengen. 

ROUTE
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Alle kinderen ouder dan 12 jaar en alle volwassenen nemen steeds 
hun identiteitskaart mee. 

Daarnaast vergeet ik ook niet om de bevestigingsmail mee te nemen. 
Ik kan deze afdrukken of ik kan deze op mijn gsm tonen.  
Het kan zijn dat ik deze niet nodig zal hebben, maar ik neem deze toch mee. 
Sien kan vragen om deze mail te tonen als er onduidelijkheid is over mijn 
inschrijving.



HOE GA IK NAAR DE LUCHTHAVEN VAN ANTWERPEN?
IK GA MET DE TREIN EN DE BUS

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE BUS

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET
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HOE GA IK NAAR DE LUCHTHAVEN?

Ik ga met de trein naar de luchthaven van Antwerpen. 

Ik stap op in het station van ……………………………………………………

Het kan zijn dat ik tijdens mijn treinrit moet overstappen. 

Ik stap over in het station van ……………………………………………………

Het kan ook zijn dat ik tijdens mijn treinrit niet moet 

overstappen. Dan blijf ik zitten op deze trein tot ik aan de halte 

ben van mijn bestemming. 

Ik stap uit in het station van ......……………………………………………….. 

IK GA MET DE TREIN EN DE BUS

Ik ga met de bus van het station naar de luchthaven van 

Antwerpen. Ik wandel naar de bushalte van bus met nummer 

…………… (busnummer). Ik stap op de bus. 

De rit duurt ongeveer ………… minuten. Ik stap af aan halte 

Deurne Luchthavenlei.

Als ik van de bus stap, moet ik nog ongeveer 2 minuten stappen 
tot de ingang van de luchthaven van Antwerpen. 
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HOE GA IK NAAR DE LUCHTHAVEN?

Ik ga met de auto naar de luchthaven van Antwerpen. Ik ga niet 
met de auto op de foto, maar met onze eigen auto. 

IK GA MET DE AUTO

We komen aan bij de luchthaven van Antwerpen. We parkeren 
de auto op de parking ‘P Premium’. Deze parking is betalend. 
Op het einde van mijn bezoek betaal ik mijn parkeerticket aan 
het betaalautomaat. Meer informatie hierover kan ik vinden 
via deze link: https://www.luchthaven-antwerpen.com/parke-
ren-aan-luchthaven-antwerpen/

8

Als de auto geparkeerd is, moet ik nog een klein beetje stappen 
tot de ingang van de luchthaven van Antwerpen. 



HOE GA IK NAAR DE LUCHTHAVEN?

Ik ga met de bus naar de luchthaven van Antwerpen. Ik wandel 

naar de bushalte van bus …………. (busnummer). Ik stap op de 

bus. De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

Ik stap af aan halte ‘Deurne Luchthavenlei’.

IK GA MET DE BUS
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Als ik van de bus stap, moet ik ongeveer 2 minuten stappen tot 
de ingang van de luchthaven van Antwerpen. 



HOE GA IK NAAR DE LUCHTHAVEN?

Ik ga met de fiets naar de luchthaven van Antwerpen. 

IK GA MET DE FIETS

We komen aan bij de luchthaven van Antwerpen. Ik zet mijn fiets 
aan de kant. Ik doe mijn fiets op slot. 

Ik stap naar de ingang van de luchthaven van Antwerpen. 
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HOE GA IK NAAR DE LUCHTHAVEN?

Ik ga te voet naar de luchthaven van Antwerpen.

IK GA TE VOET
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MIJN BEZOEK AAN DE LUCHTHAVEN VAN ANTWERPEN

Dit is de luchthaven van Antwerpen. 

MIJN BEZOEK

Dit is de plattegrond van 
de  luchthaven van 
Antwerpen. 

De ingang van de luchthaven is aan de rechterkant van het 
gebouw. 
Ik volg het voetpad naar rechts. 

Dit is de ingang van het gebouw. 
Ik ga naar binnen.
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MIJN BEZOEK AAN DE LUCHTHAVEN VAN ANTWERPEN

Ik ben in de aankomsthal. 

MIJN BEZOEK

Ik ga naar links.

Op het einde van de gang is de verzamelplaats. 
We verzamelen in de buurt van het meeting point van Hertz. 
Daar wachten de begeleiders van Vliegen met Autisme en 
Toerisme voor Autisme op mij. 

Dit is Sien. Zij is de begeleider van Toerisme voor Autisme en de 
verantwoordelijke voor Vliegen met Autisme België. 
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MIJN BEZOEK AAN DE LUCHTHAVEN VAN ANTWERPEN

Dit is Jef. Hij is de gids die ons zal rondleiden in de luchthaven van 
Antwerpen.

MIJN BEZOEK

Ik meld me aan bij Sien. Ik zeg mijn naam. 
Sien vinkt mijn naam aan op de lijst met deelnemers. 

De rondleiding start rond 14 uur. 
Ik wacht aan de verzamelplaats tot alle deelnemers er zijn en de 
rondleiding start. 

Als ik naar het toilet moet gaan, ga ik best voor de rondleiding 
start. 
Het kan zijn dat we tijdens de rondleiding ook een plaspauze 
houden. 
Er zijn toiletten aan de ingang van de luchthaven. 
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MIJN BEZOEK AAN DE LUCHTHAVEN VAN ANTWERPEN

De rondleiding start. Het kan zijn dat er nog andere mensen 
meegaan met de gids. Dat is mijn groep. 
Ik zorg altijd dat ik bij de groep blijf.

MIJN BEZOEK

De gids geeft uitleg. Ik doe mijn best om flink te 
luisteren. 
Als ik een vraag heb, mag ik de vraag stellen aan 
de gids. 

Op de luchthaven van Antwerpen is er veel te zien en te doen. 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van alles wat ik zal zien in 
de luchthaven. 
Het kan zijn dat de volgorde anders zal zijn dan in het stappenplan. 
Dat is oké.

In de luchthaven kan er veel lawaai zijn. 
Als ik niet zo goed tegen lawaai kan, kan ik mijn koptelefoon 
opzetten. 
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MIJN BEZOEK AAN DE LUCHTHAVEN VAN ANTWERPEN

De gids zal uitleg geven aan de incheckbalie. 

MIJN BEZOEK

We zullen ook een bezoek brengen aan de landingsbaan. 
Daarvoor gaan we terug naar buiten. 
We wandelen naar een andere ingang van de luchthaven.

We zijn aangekomen aan de andere ingang.

De gids geeft ons allemaal een badge. 
Met deze badge mag ik op de landingsbaan. 
Ik hang de badge op mijn jas of trui op een plek waar de gids hem 
goed kan zien.
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MIJN BEZOEK AAN DE LUCHTHAVEN VAN ANTWERPEN

We wandelen naar binnen door de kleine securityruimte. 
Hier mag ik geen foto’s trekken. 
Ik zal zelf niet door de security moeten gaan. 
Ik kan wel een metaaldetector zien staan in deze ruimte.

MIJN BEZOEK

Ik wandel verder tot ik de landingsbaan zie.

Vanop de landingsbaan kan ik de verkeerstoren van de luchthaven 
zien. 
Het kan ook zijn dat ik een vliegtuig zal zien. 
Dat is niet altijd zo.

Ik doe mijn best om op het pad te wandelen.
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MIJN BEZOEK AAN DE LUCHTHAVEN VAN ANTWERPEN

We wandelen verder naar de landingsbaan.

MIJN BEZOEK

Hier kan het zijn dat er een vliegtuig staat. Dat is niet altijd zo.
Als er een vliegtuig staat, wandelen we naar het vliegtuig.

De gids zal uitleg geven bij het vliegtuig.

Meestal staan er nog andere vliegtuigen op de landingsbaan. 
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MIJN BEZOEK AAN DE LUCHTHAVEN VAN ANTWERPEN

Ik ben aan de landingsbaan. Ik ga niet verder dan het gras. 

MIJN BEZOEK

Het kan zijn dat we een vliegtuig zien opstijgen of landen wanneer 
we op de landingsbaan staan. Dat is niet altijd zo.

Tegenover de landingsbaan is de brandweerkazerne van de 
luchthaven.

De gids legt uit hoe de brandweer in de luchthaven werkt.
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MIJN BEZOEK AAN DE LUCHTHAVEN VAN ANTWERPEN

Ik stap terug via het pad naar het gebouw waar de tweede ingang 
was.

MIJN BEZOEK

De gids houdt een zak open aan de ingang van het gebouw. 
Ik doe mijn badge af en doe deze in de zak.

Ik ga terug door het gebouw naar de luchthaven zelf.

Tijdens de rondleiding breng ik een bezoek aan het museum.
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MIJN BEZOEK AAN DE LUCHTHAVEN VAN ANTWERPEN

Dit is de ingang van het museum. Ik ga naar binnen.

MIJN BEZOEK

Ik ben in het museum. 
De gids geeft uitleg over de oude vliegtuigen in het museum.

Ik doe mijn best om achter het koord te blijven staan.

In het museum heb ik zicht op de landingsbaan.
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MIJN BEZOEK AAN DE LUCHTHAVEN VAN ANTWERPEN

Het kan zijn dat ik een vliegtuig zie op de landingsbaan. 
Het kan zijn dat mensen in- of uitstappen.
Het kan ook zijn dat ik zie hoe medewerkers van de luchthaven de 
bagage in het vliegtuig steken of uit het vliegtuig halen.
Dat is niet altijd zo. 
Het kan zijn dat er tijdens mijn rondleiding geen vliegtuig voor het 
museum zal staan.

MIJN BEZOEK

Eén van de vliegtuigen in het museum is een klein, rood vliegtuig. 
Ik mag in het vliegtuig gaan zitten. 
Ik mag een foto trekken als ik in het vliegtuig zit. 

Het kan zijn dat we vanuit het museum een vliegtuig zien 
opstijgen of landen. 
Dat is niet altijd zo. 
Dat is afhankelijk van het aantal vliegtuigen dat op die dag 
vertrekt of aankomt.
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Ik wacht mijn beurt af om in het vliegtuig te gaan.



MIJN BEZOEK AAN DE LUCHTHAVEN VAN ANTWERPEN

Een rondleiding met gids duurt ongeveer 2 uur. Dat is 
ongeveer zo lang als film Het kan zijn dat mijn 
rondleiding iets langer of minder lang duurt. Dat is oké. 

MIJN BEZOEK
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Tijdens de rondleiding kan het zijn dat Sien foto’s trekt.
Als ik liever niet op de foto’s sta, dan zeg ik dit op voorhand.

Tijdens de rondleiding bezoek ik vele verschillende plekken. 
Ik zal dus veel moeten stappen.



WAAR VIND IK HET TOILET?

In de luchthaven van Antwerpen is het toilet rechts van de ingang 
bij de incheckbalie. 
Als ik naar het toilet moet, ga ik best voor de rondleiding start. 
Zo moet de rondleiding niet onderbroken 
worden. Ik vraag altijd aan mijn begeleiders of ik naar het toilet 
mag. 
Het kan zijn dat we tijdens de rondleiding ook een plaspauze 
houden.

HET TOILET

Als ik tijdens de rondleiding naar het toilet moet, dan zeg ik dit aan 
Sien of de gids.
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WAAR KAN IK IETS ETEN?

In de luchthaven van Antwerpen is een brasserie op het einde van 
de aankomsthal. 
Deze brasserie is tijdelijk gesloten. 
Voor, tijdens of na uw bezoek is het dus niet mogelijk om eten of 
drinken te kopen in de luchthaven.
Als ik dat wil, kan ik altijd zelf iets meenemen om ter plaatse te 
eten of te drinken. 

DE BRASSERIE
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EINDE VAN HET BEZOEK

Alle kinderen tot 12 jaar krijgen een diploma op het einde van het 
bezoek. 

EINDE

Dit diploma krijgen ze van Sien, de begeleidster van Toerisme voor 
Autisme. 
Om het diploma te krijgen, ga ik op het einde van het bezoek naar 
Sien. 
Zij zal mij het diploma geven.  

Mijn bezoek aan de luchthaven van Antwerpen is gedaan. 
Als ik dat wil, kan ik nog even napraten met de mensen uit mijn 
groep of de begeleiders. 
Als ik dat liever niet doe, dan is dat oké .
Na mijn bezoek aan het museum ga ik naar 

…………………………………………………………………………. (activiteit). 
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DE TERUGWEG
IK GA MET DE BUS EN DE TREIN 

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE BUS

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET
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DE TERUGWEG

DE TERUGWEG

Ik ben ongeveer ………………………………………………….. onderweg naar de volgende activiteit.

Het kan zijn dat ik er vroeger ben en het kan zijn dat ik er later ben. Dat is oké. 
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DE TERUGWEG

Ik wandel naar de bushalte van bus met nummer …………… 

(busnummer). Het is ongeveer ……… minuten wandelen.  

IK GA MET DE BUS EN DE TREIN

Ik stap op de bus. De rit duurt ongeveer ………… minuten. 

Ik stap af aan het station van 

…………………………………………………………………………………

Ik ga met de trein naar mijn volgende activiteit. 

Ik stap af aan de halte ……………………………………………………………….
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DE TERUGWEG

Ik betaal mijn parkeerticket aan het betaalautomaat. 
Dit betaalautomaat staat aan de verzamelplaats.

IK GA MET DE AUTO

Ik stap van het de luchthaven van Antwerpen naar de parking 
waar onze auto geparkeerd staat. 
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Ik ga met de auto naar ………………………………………………………………
(activiteit). Ik ga niet met de auto op de foto, maar met onze 
eigen auto.



DE TERUGWEG

Ik stap van de luchthaven van Antwerpen naar de bushalte van 

de bus met nummer …………….. 

IK GA MET DE BUS

Ik stap op de bus. 

Ik ga met de bus naar ……………………………………………………………….. 

(activiteit). De rit duurt ongeveer ……….. minuten.
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DE TERUGWEG

Ik ga naar mijn fiets. Ik doe mijn fietsslot open.  Ik ga met de fiets 
naar ………………………………………………………………. (activiteit).  

IK GA MET DE FIETS
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DE TERUGWEG

Ik ga te voet naar ………………………………………………………………….. 
(activiteit).

IK GA TE VOET
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Dit is het einde van mijn bundel. Zo zal mijn daguitstap er uit zien. Het kan zijn dat er dingen veranderen. Dat is 
oké. Als er dingen veranderen, zullen mijn begeleiders dit aanduiden op dit schema. Zo maken we er samen een 

fijne dag van. 
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