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Commentaar op Business plan Groningen Airport  Eelde  
1. Historie
Al in 1980 werd er gesproken over een mogelijke verlenging van de landingsbaan op Eelde. Een 
werkgroep van verontruste inwoners uit de omliggende dorpen organiseerde indertijd een eerste verzet 
tegen deze plannen. Ook Gedeputeerde staten van Drenthe stelden zich gereserveerd op. Volgens een 
artikel in het blad Noorderbreedte van jan. 1985, werd er op hen zware politieke druk uitgeoefend om 
aan de plannen mee te werken.
In de 30 jaar die daarna verstreken zijn, is er in feite in de positie van luchthaven Eelde niet veel 
veranderd. Er is een lichte groei opgetreden van het aantal vakantiegangers, van 30.000 in 1980 naar  
116.000 in 2009. In vergelijking met andere luchthavens is de groei van Eelde echter achtergebleven 
en de concurrentiepositie verzwakt. Maar toch leeft nog steeds bij veel bestuurders de droom  van een 
Noordelijk vliegveld dat bruist van economische activiteit, een vliegveld dat symbool staat als 
vliegwiel voor de economie van het Noorden. Een droom die maar steeds niet wil uitkomen. 
Het lijkt of de baanverlenging wordt gezien als het tovermiddel dat Eelde in de vaart der volkeren 
omhoog zal stuwen; alsof het ontbreken ervan alle ontwikkeling op Eelde heeft geremd. Maar is dat 
wel zo? Uit algemeen bekende cijfers blijkt dat een kleine luchthaven ca. 1,5 miljoen passagiers nodig 
heeft om quitte te spelen en voor een stimulerende rol in de economie, het dubbele. (Ter vergelijking: 
Luchthaven Bremen zit momenteel op 2,5 miljoen passagiers en Eelde op 167.000.)
Is de droom waarop men de toekomstplannen van Eelde baseert wel een betrouwbare leidraad om 
grote bedragen gemeenschapsgeld in een immer verliesgevend vliegveld te blijven pompen?

2. Argumenten voor baanverlenging niet houdbaar
2.1. Bereikbaarheid van het Noorden
De bereikbaarheid van het noorden vanuit en naar de rest van de wereld valt of staat met dagelijkse 
reguliere verbindingen met een of twee mainports zoals Schiphol of Londen. Van Europese of 
intercontinentale vluchten kan men dan overstappen op een kleiner toestel dat op Eelde vliegt. Vanaf 
1985 zijn er een tiental pogingen gedaan om zo’n verbinding te onderhouden. Deze hebben nooit 
langer dan 1 a 3 jaar stand gehouden. De enige lijndienst die nu nog functioneert is van BMI Regional 
op Norwich, door Shell in de lucht gehouden, hoofdzakelijk voor zijn medewerkers. 
Voor dit systeem van ‘feeder lines’ is geen langere baan nodig omdat met kleine vliegtuigen gevlogen 
wordt. Er zijn twee oorzaken waarom reguliere verbindingen met een mainport steeds mislukten. De 
ene is dat er te weinig passagiers gebruik van maakten terwijl er, ook met weinig passagiers, wel steeds 
volgens dienstregeling gevlogen moet worden. De andere reden is dat landingsrechten en ‘slots’ op de 
mainports duur en schaars zijn en de airlines deze liever reserveren voor hun meest renderende 
verbindingen. Eelde hoort daar niet bij zo blijkt uit de praktijk.

2.2. Grotere en zwaardere toestellen moeten kunnen landen.
De voor vakantie charters meest gebruikte toestellen zijn de Boeing 737-800 en de Airbus A-320.
Deze toestellen kunnen van een baan van 1300 tot 2100 meter opstijgen en landen, afhankelijk van 
hun belading en de hoeveelheid brandstof die meegenomen wordt. Voor afstanden tot 2600 Km is een 
baan van 1800 meter ruim voldoende. Op dit moment worden door Transavia vier directe vluchten 
vanaf Eelde uitgevoerd met de Boeing 737-800 naar  Turkije, Griekenland en Portugal. Ook 
luchthaven Lübeck heeft een baan van 1800 meter. Twee airlines, Ryanair en Wizzair vervoeren er 
jaarlijks 700.000 passagiers naar o.a. zuid-Europese bestemmingen, Engeland, Scandinavië en het 
Oostblok. De redenering dat grotere en zwaardere toestellen kunnen landen op een langere baan klopt, 
maar de noodzaak wordt nergens aannemelijk gemaakt met een realistische marktvraag.

2.3. Vrachtvervoer
Dat Eelde ooit een rol zou kunnen spelen in het vrachtvervoer is vrijwel uitgesloten. Tachtig procent 
van het vrachtvervoer gaat intercontinentaal met de grote passagiersvliegtuigen mee vanaf de 
mainports, Schiphol, of Brussel. De overige twintig procent wordt vervoerd door zogenaamde 
fullfreighters als Fedex, UPS en DHL. Zij hebben een eigen luchtvloot en een vast netwerk van 
luchthavens waartussen zij vliegen. Omdat het Noorden geen regulier aanbod van vracht heeft van 
enige betekenis zal Eelde nooit in dit netwerk worden opgenomen. Europees gaat vrijwel alle vracht 
over de weg uit kosten overwegingen. Vliegen is duurder dan wegtransport.



3. Hoe heeft Eelde zich de afgelopen 10 jaar ontwikkeld?

Wat betreft lijndiensten is het verloop grillig. In 2001 telde men 2000 passagiersbewegingen en in 
2009 waren dit er ca. 6000. Door vluchten op Schiphol en Londen in de jaren 2003 en 2004 telde 
men tussen de 30.000 en 40.000 passagiers. Het is een uiterst zwak marktsegment gebleken.

De vakantie charters geven een iets stabieler beeld. In 2001 telde men  121.000 passagiers (incl. 
24.000 Transit pass.) en in 2009 waren dit er  156.000 (incl. 33.000 transit pass.). Er is sprake van een 
lichte groei die samenhangt met een groei van het aantal verbindingen dat Transavia met de 
touroperators aanbiedt en een algehele welvaartsgroei waardoor mensen wat meer vliegen.

Het aantal kleine vliegtuigen en zakenvluchten is vrijwel onveranderd rond de 8 à 9000 en in 2009 
wat lager, door de crisis waarschijnlijk, op 5.600 geëindigd.

Verder zijn er drie vliegscholen die intensief gebruik maken van de landingsbaan. Lesvluchten ca. 
50.000 vliegbewegingen en privé vluchten ca. 10.000 bewegingen in 2009. Deze zorgen tot nu toe 
voor de meeste lawaaioverlast volgens omwonenden. De vakantievluchten zorgen voor ca. 5.000 
vliegbewegingen, dat is maar 7,5% van het totaal.

De baanlengte speelt in deze ontwikkeling geen enkele rol. Wat overigens opvalt is dat Transavia de 
laatste jaren geen nieuwe lijnen heeft aangeboden, noch enige andere Airline, terwijl de luchthaven 
directie wel herhaaldelijk uitnodigingen hiertoe gedaan heeft. Ook is opvallend dat sinds 2003 Eelde 
er geen passagiers bij heeft gekregen en Bremen maar liefst met 800.000 is gegroeid van 1,7 naar 2,5 
mlj.

4. Wat is de oorzaak van deze trage ontwikkeling?
4.1 Catchment area.
De potentie van een luchthaven wordt bepaald door de bevolkingsdichtheid rond de locatie, het zgn. 
catchment area. Op een afstand van 1 uur met de auto heeft Eelde ca. 1,7 miljoen inwoners. Trekt 
men een ruimere cirkel van 1,5 à 2 uur rijden, dan komt men op 3,3 miljoen potentiële luchtreizigers. 
(Men is dan overigens nog maar een kwartiertje verwijderd van Bremen, Schiphol of Weeze.)
Van belang is ook de “propensity to fly”. Dit is de mate waarin mensen gewend zijn gebruik te maken 
van het vliegtuig als vervoersmiddel. In het Noorden is deze een stuk lager (4x) dan in het Westen van 
Nederland. Tenslotte is ook van belang welke alternatieven deze inwoners hebben om te vliegen vanaf 
concurrerende luchthavens. Het catchment area van Eelde ligt ook binnen de aantrekkingskracht van 
Bremen, Weeze, Münster-Osnabruck, Düsseldorf en Schiphol. Deze luchthavens hebben ook een veel 
sterker catchment area waardoor de airlines daar een groter aantal verbindingen kunnen aanbieden.
Zet men de reisdoelen van inwoners af tegen de aangeboden bestemmingen op diverse luchthavens, 
dan valt Eelde vrijwel helemaal weg met zijn 12 bestemmingen in de zomer en 2 in de winter. Bremen 
heeft al 40 bestemmingen zomer en winter, Weeze 65 evenals Munster, Düsseldorf 180 en Schiphol 
heeft 250 bestemmingen1 . Dit maakt duidelijk dat Eelde niet snel gekozen zal worden als luchthaven 
van vertrek omdat de reisdoelen van mensen maar in zeer beperkte mate op Eelde te vinden zijn.

1 Uit: Verkenning Regionale Luchthavens, Ruimtelijk Planbureau Den Haag 2005
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4.2 De concurrentie
Rond luchthaven Eelde hebben zich een aantal concurrerende luchthavens ontwikkeld in het Duitse 
grensgebied, met een veel sterkere potentie doordat ze in dichter bevolkte gebieden liggen. Zo heeft 
Bremen een catchment area binnen een cirkel van 2 uur van 11 miljoen inwoners, Munster en Weeze 
van 15 miljoen, Keulen 24 miljoen en Düsseldorf 41 miljoen. Eelde met 3,3 miljoen steekt daar mager 
bij af. Eindhoven, Rotterdam en Maastricht zitten rond de 20 miljoen. 
Het zijn de vliegmaatschappijen die kiezen voor de regionale luchthavens met het sterkste catchment 
area. Daar zijn ze verzekerd van de meeste klanten voor de bestemmingen die ze aanbieden. Deze 
keuzes brengen een proces op gang waardoor de niet gekozen luchthavens, zoals Eelde, in snel tempo 
achterblijven. Een bekend economisch fenomeen dat zich in alle branches voordoet waar sprake is van 
schaalvergroting.
De Low Cost Carriers zijn een nieuw fenomeen waar Eelde mee te maken kreeg. Maatschappijen als 
Ryanair, Easyjet, Airberlin, Wizzair en Transavia bieden tickets aan naar gewilde bestemmingen voor 
soms onwaarschijnlijk lage prijzen. Deze airlines bieden minder service en halen hun inkomsten voor 
een deel uit heel andere bronnen, zoals reclame en bemiddeling bij de verkoop van  hotel verblijf, 
autoverhuur of kaartjes voor theater en musea. Zo vliegt men vanaf Bremen voor ! 10,- naar Londen 
en voor ! 37,- naar Milaan met Ryanair. Gevolg van deze prijsconcurrentie is dat inmiddels 4 miljoen 
Nederlanders via Duitse luchthavens in het grensgebied het luchtruim kiezen. In Weeze 1,2 miljoen  in 
Düsseldorf ook 1,2 mlj. In Munster 160.000, In Keulen 100.000 en in Bremen meer dan 50.000. 
Ryanair heeft in 2003/2004 een verbinding met Londen vanaf Eelde aangeboden. Deze is weer 
stopgezet wegens een te lage bezettingsgraad van maar 70%. Ryanair eist een bezetting van 82%.  Dit 
was voor de luchthavendirectie natuurlijk teleurstellend. Ze wijten dit nu aan de baanlengte van 1800 
meter  die Ryanair te kort zou hebben gevonden. De werkelijke reden is de te lage bezettingsgraad.
Voor de toekomst valt niet te verwachten dat de concurrentiepositie van Eelde zal verbeteren. Eerder 
zal het omgekeerde zich voordoen. De ontwikkeling van de Low Cost Carriers in het Europese 
vervoersgebied is nagenoeg voltooid en de LCC’s hebben hun uitvalsbases inmiddels gekozen. Ook al 
zouden ze die bases willen verleggen, dan zal Eelde niet tot de uitverkorenen behoren om de reeds 
hierboven genoemde redenen.2

Tenslotte moet de invloed van internet niet onderschat worden. De markt is doorzichtiger geworden. 
Reizigers kunnen vanaf de computer snel een overzicht krijgen van aangeboden reizen, prijzen, 
Airlines en luchthavens. Wat opvalt is dat de op Eelde aangeboden bestemmingen relatief duur zijn in 
verhouding tot het aanbod van Low Cost Carriers op concurrerende luchthavens. Dit is mede de 
oorzaak dat 4 miljoen Nederlanders van die concurrerende luchthavens gebruik maken. Als de weg 
daarheen eenmaal gevonden is wordt het makkelijker dit in de toekomst te herhalen. 

2 Veldhuis,J.    Het passagierspotentieel van luchthaven Twente, SEO mei 2010
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5. Businessplan Groningen Airport Eelde 2009-2017

5.1 Passagiersaantallen.
De luchthaven directie heeft een nieuw businessplan gemaakt waarmee men in 2017 hoopt een break-
even point te bereiken.
Het plan behelst de ontwikkeling van 14 nieuwe verbindingen waarvan 9 typische vakantie 
bestemmingen in Zuid Europa en 5 verbindingen met een lijnkarakter naar de mainports Londen, 
Kopenhagen, Milaan, Düsseldorf en het oliestadje Stavanger.
De vakantie charters hoopt men te verdubbelen tot een aantal van 220.000 passagiers. De lijndiensten 
die nu op 6.000 staan moeten dan naar  80.000 passagiers groeien. En nieuw op Eelde zijn de Low 
Cost Carriers, die met hun aanbod van goedkope verbindingen van 0 naar 180.000 moeten groeien.
Dit alles, zegt men, heeft alleen maar kans van slagen met een langere baan. De enige geplande 
verbindingen waar dit voor zou gelden zijn Sharm El Sheikh aan de Rode zee en twee nieuwe eilanden 
bij Gran Canaria. Elf van deze nieuwe verbindingen kunnen met de huidige baan worden aangevlogen 
zonder enig probleem. Hieronder een grafische weergave van de voorziene ontwikkeling 2009-2017 
en de afgelopen periode 2001-2009. In 2010 voorspelt men een trendbreuk.



5.2 Financiële onderbouwing business plan

Het businessplan van Eelde is gebaseerd op een inschatting van het mogelijke aantal passagiers in 
2017. Deze inschatting is afkomstig uit een onderzoek van het bureau Buck3 uit 2005 en de 
actualisatie van dit rapport uit 2009.4 Buck voorspelde een realistische groei van 177.000 passagiers in 
2003 naar 658.000 passagiers in 2015. De huidige directie van Eelde heeft een iets bescheidener doel 
van 514.000 passagiers in 2017. Door de crisis zou het break even point twee jaar opschuiven. Of de 
inschattingen van Buck realistisch zijn valt te betwijfelen maar voorlopig gaan we er maar van uit.
Hoe zien de financiële cijfers er in die periode uit? (rood is verlies voor belasting)

2009 (gerealiseerd uit jaarverslag)

Bedrijfsopbrengsten 5.800.000
Bedrijfslasten 6.600.000 waarvan afschrijvingen 700.000
Verlies    800.000
Rente +300.000
Resultaat v belasting   500.000

2013 (voorspelling GAE)

Bedrijfsopbrengsten 9.200.000
Bedrijfslasten 9.900.000 waarvan afschrijvingen 1.500.000
Verlies    700.000
Rente   -550.000
Resultaat v belasting 1.250.000

2017 (voorspelling GAE)

Bedrijfsopbrengsten 11.700.000
Bedrijfslasten 11.270.000 waarvan afschrijvingen 1.500.000
Winst      430.000
Rente    -520.000
Resultaat v belasting        90.000

Het resultaat van 2017 noemt men “break even”,  met nog steeds een kleine ton verlies. Een gezond 
bedrijf zou op een nieuw geïnvesteerd vermogen van 40 miljoen toch zeker een winst van 4 miljoen 
voor belastingen willen zien.
De afschrijvingen die toenemen van 700.000 naar 1.500.000 hangen samen met extra investeringen 
van 17 mlj in de bouw van een nieuwe vertrekhal, opstelplatform, taxibanen en parkeerplaatsen.
Voor deze investeringen gaat de luchthaven 12 mlj lenen bij de bank. Vandaar dat er rentelasten van 
ruim 500.000 op de V&W rekening verschijnen. 

5.3 Enkele opvallende zaken
1e Opvallend is dat er nergens gesproken wordt over aflossing van de lening. Dat betekent dat als 
de investeringen aan vervanging toe zijn  er wel is afgeschreven maar niet is gespaard om de 
noodzakelijke vernieuwing te financieren. Het is twijfelachtig of men dan opnieuw bij de bank kan 
aankloppen voor weer een lening terwijl de oude nog niet is afgelost. Men kan dan niet anders dan 
weer bij de aandeelhouders aankloppen.
2e Verder is opvallend dat de investering in de baanverlenging en afwatering van het terrein, 
waarvoor 24 miljoen beschikbaar is uit subsidies van de overheid, nergens in de afschrijvingen 
voorkomt. Men noemt dit een investering ‘à fonds perdus’. Het betekent wel dat als er niet wordt 
afgeschreven op het deel dat aan slijtage onderhevig is, op het moment van noodzakelijke vervanging 
men noodgedwongen ook weer bij de aandeelhouders zal moeten aankloppen. Dat zal om een bedrag 
van ca. 16 miljoen gaan. Zou men wel netjes afschrijven zoals het bedrijfseconomisch hoort dan is het 
resultaat in 2017 een verlies voor belasting van een kleine 600.000 euro in plaats van 90.000.
3e Het hele financiële beeld wordt nog eens vertekend door het feit dat de kosten van de 
luchtverkeersleiding maar voor een klein deel door Eelde wordt betaald en 3 mlj door KLM/Schiphol.
3 Economische betekenis Groningen Airport Eelde, Buck Consultants International, januari 2005
4 Actualisatie economische betekenis Groningen Airport Eelde N.V.  BCI, Den Haag  26 november 2009



Verder wordt er een bedrag van 2,5 mlj voor Marechaussee en Douane betaald door de ministeries van  
Defensie en Financiën. Dat wil zeggen dat 5,5 mlj aan kosten om de luchthaven te laten functioneren 
niet door het bedrijf zelf wordt opgebracht. Dat is een bedrag bijna gelijk aan de hele omzet van 
Eelde. En als alle voorspellingen zouden uitkomen is dat nog steeds 50% van de omzet van Eelde in 
2017.5 

5.4 Een risico analyse ontbreekt
De voorspelling van ruim 500.000 passagiers in 2017 is optimistisch. Maar hoe ziet het financiële 
plaatje er uit als de cijfers lager uitvallen? Bijvoorbeeld geen 500.000 maar 400.000, nog een ruime 
verdubbeling bij de huidige aantallen. In dat geval moeten we rekening houden  met een verlies in 
2017 van ruim 1.000.000 in plaats van de 90.000 die voorspeld werd. De cashflow is dan ongeveer 0, 
wat wil zeggen dat er wel wordt afgeschreven maar niet gespaard om mettertijd het afgeschrevene te 
kunnen vervangen. In 2017 is er dan voor  10 mlj afgeschreven  en is er een bedrag van  9,5 mlj aan 
verliezen opgebouwd door de jaren heen. Het is duidelijk dat als de voorspellingen nog lager uitvallen 
tussen de 250.000 en 300.000, dat de verliezen dan nog hoger zullen zijn. En deze laatste getallen 
lopen meer in lijn met de groeiverwachtingen  van 5% per jaar in de Europese luchtvaart. Ook het 
overmoedige aantal van 180.000 passagiers op Low Cost vluchten maakt een lagere uitkomst dan 
voorspeld niet onaannemelijk.

5.5 De concurrenten geheel vergeten?
De nieuw geplande lijnen worden ook op concurrerende luchthavens aangeboden. Hoeveel last kan 
Eelde daarvan hebben? Is hier over nagedacht?
De vier nieuwe lijnverbindingen met de mainports Kopenhagen, Londen, Düsseldorf en Milaan kan 
men ook boeken op Bremen, Weeze en Schiphol. In Amsterdam van 20 tot 70 keer per week. In 
Bremen gaat men 12 keer per week naar Londen en Kopenhagen. Op Weeze 14 keer naar Londen en 7 
keer naar Milaan. Zal het Eelde lukken even goedkope vluchten dagelijks aan te bieden vanaf Eelde? 
Men moet daar een hard hoofd in hebben gezien het feit dat dit soort verbindingen vanaf Eelde tot nu 
toe nog nooit gelukt zijn. Stavanger is een apart geval, waarschijnlijk alleen interessant voor de olie 
industrie. Deze verbinding wordt 28 keer per week gevlogen vanaf Schiphol.6 
Dan zijn er de vakantiebestemmingen Valencia, Alicante, Girona, Zakythos, Varna, Lesbos en Sharm 
El Sheikh. De laatste is een merkwaardig buitenbeentje welke alleen maar met een langere baan direct 
kan worden aangevlogen. Bremen en Weeze bieden hem 1 keer per week aan en Amsterdam 2 keer.
De overige nieuwe vakantiebestemmingen worden vooral door Ryanair op Weeze aangeboden voor de 
bekende lage prijzen tussen de ! 10,- en ! 37,- .7  Ook de verre bestemmingen naar Fuentaventura en 
Lanzarote vindt men op Weeze en Bremen meerdere malen per week. Alleen Varna en Lesbos 
ondervinden nog geen concurrentie van andere luchthavens dan Schiphol die er een keer per week op 
vliegt. De conclusie kan niet anders zijn dan dat de nieuwe lijnen forse concurrentie zullen 
ondervinden van de airlines die er nu al op vliegen. Van Ryanair kan men verwachten dat ze een 
nieuwkomer op deze markt er met alle middelen uit zal proberen te drukken. Zie voor 
geïnteresseerden: (http://en.wikipedia.org/wiki/Ryanair#Competitors).

6. Een droom is achterhaald.

Ooit in 1931 had Hayo Hindriks, oud vliegenier en wethouder van Eelde een droom, een vliegveld in 
Eelde voor het hele Noorden. Toen in dat jaar het vliegveld door burgemeester Legro werd geopend 
startte men kort daarna met een lijndienst op Schiphol. Al snel werd duidelijk dat deze niet 
winstgevend geëxploiteerd kon worden. Maar de droom was sterk en het vliegveld overleefde. Door 
de Duitsers in de oorlog vergroot, na de oorlog in 1948 uitgebouwd met een baan van 1800 meter en 
een van 1500 meter. Eelde wordt officieel luchtvaartterrein. In 1954 komt de Rijksluchtvaartschool 
naar Eelde met een modernere verkeerstoren en luchtverkeersleiding. In 1977 werd een nieuwe 
vertrekhal in gebruik genomen die in 1994 weer geheel vernieuwd werd. Een droom als inspiratiebron 
is goed, het maakt dat men jarenlang tegen de stroom in kan blijven roeien. Maar inmiddels laten de 
5 Voor een overzicht van de cijfers zie bijlage 1
6 Frequentie van het aanbod op concurrerende luchthavens. Zie bijlage 2
7 Concurrerende prijzen op Bremen en Weeze voor de nieuwe bestemmingen van Eelde. Zie bijlage 3



verliescijfers uit het verleden en de twijfelachtige cijfers uit het businessplan van GAE voor de 
toekomst weinig ruimte meer over om te geloven in een goede afloop.
Ieder commercieel bedrijf  zou al jaren geleden gestopt zijn met de exploitatie van Eelde, maar omdat 
overheidsgeld gratis is en de politiek de uitgaven goedkeurde kon het zo lang voortduren.
Kennelijk speelt een sterke emotionele component hier een rol. Wat is het Noorden zonder 
luchthaven? Vliegen is sexy en er hangt een sfeer van glamour omheen. Kijk alleen al naar de 
smetteloze blauwe pakken met goudgalons waarin de vliegeniers op Eelde na de landing rondlopen. 
Dat heeft wat, daar moet je als regio bij horen.

De financiële en economische crisis die wij momenteel meemaken en de bezuinigingen die ons na de 
verkiezingen boven het hoofd hangen moeten ons uit de droom doen ontwaken. De gigantische 
investeringen en voortgaande verliezen op de luchthaven Eelde staan inmiddels in geen verhouding 
meer tot het nut. Straks wordt 40 mlj geïnvesteerd en nog jaren verlies gedraaid. Daarenboven betalen 
KLM en overheid nog eens jaarlijks 5,5 mlj voor luchtverkeersleiding, marechaussee en douane. En 
waarvoor dient dat eigenlijk? Niet meer dan 60.000 passagiers die een retour ticket kochten in 2009 
terwijl inmiddels 4 mlj Nederlanders vanaf concurrerende luchthavens in het grensgebied met 
Duitsland vertrekken en daar tevreden over zijn.

7. Een nieuwe droom is nodig
Ons denken is doortrokken van het idee dat ontwikkeling en welvaart alleen bereikt kunnen worden 
door (economische) groei. Vandaar ook dat er steeds groeivoorspellingen gedaan worden, waarin men 
Eelde een grote toekomst toewenst.
Maar ook het afzien van groei en het zoeken naar evenwicht kunnen bijdragen aan ontwikkeling en 
welvaart. De weg die nu al jaren gevolgd wordt is die van “de vlucht voorwaarts”.
En hoe meer geld men in deze verliesgevende zaak blijft steken, hoe groter de druk zal worden om 
nieuwe vormen van exploitatie toe te staan om die verliezen te bestrijden. Denk aan het ontwikkelen 
van een kantorenpark en industrieterrein op de luchthaven, of het toelaten van nachtvluchten die nu 
nog verboden zijn. Onder druk wordt alles vloeibaar.

Het wordt tijd de oude vastgeroeste denkkaders te doorbreken en een frisse kijk op de toekomst van 
Eelde te ontwikkelen waarbij ook andere zaken dan groeiende passagiersstromen en vliegtuigen 
betrokken worden.
De luchthaven ligt midden in de ecologische hoofdstructuur op het grensgebied tussen Drenthe en 
Groningen, en is omringd door een aantal Natura 2000 gebieden in het stroomdal van de Drentsche 
Aa en Hunze en in de polders van het Zuidlaardermeer. Economische groei in de oude zin van het 
woord brengt alleen maar meer schade aan deze waarden van het gebied.
Groningen is blij met haar “Drentsche achtertuin” waar nog de natuur en het oude landschap te 
vinden zijn die de moderne stadsmens de rust en ruimte geven, waar hij bij tijd en wijle naar verlangt. 
Waarom deze positieve elementen in gevaar brengen door inmiddels onrealistische dromen van 
ongebreidelde groei?  

Wat vliegveld Eelde betreft zijn er vele alternatieve keuzes mogelijk die ook de andere waarden van 
het gebied (natuur, agrarisch landschap, rustige woonomgeving, gebied van oude landgoederen) laten 
meetellen.
Een klein vliegveld dat in balans is met het beperkte achterland en waar de bewoners van de 
Noordelijke drie provincies vakantievluchten kunnen boeken. Herstel van natuurwaarden om de 
Natura 2000 doelen te kunnen realiseren rond het vliegveld. Ontwikkeling van recreatieve 
voorzieningen en woningen als een stimulans voor een andere vorm van werkgelegenheid.

Er moet iets gebeuren om het patroon waar we in vastzitten te doorbreken en weer met verstand  en 
creativiteit naar de toekomst van dit gebied te kijken.

Philippe Boucher
Midlaren juni 2010



Bijlage 1
Cijfers Businessplan GAE 2009-2017 incl. afschrijving over baanverlenging



Bijlage 2
Aanbod luchtlijnen concurrerende luchthavens. 

Nieuw gepland aanbod op Eelde in rood bestaand in zwart
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EELDE BREMEN WEEZE AMSTERDAM DÜSSELDORF Munster/Os KEULEN

STAVANGER 28x P/W

ABERDEEN 28X P/W

LONDEN STN Ryanair 12x Ryanair 14x 20X P/W 23 p/w 13x p/w 18X P/W

DÜSSELDORF 40X P/W

MILAAN/BERGAMO 1X P/W Ryanair 7x 70X P/W

ALGARVE/FARO Ryanair,XL, 10x 10X P/W 6X p/w 6x p/w

MALAGA Ryanair 6x Ryanair 10x 25X P/W 7x p/w 10x p/w 7X P/W

MALLORCA AirBerlin 8x XL Airw. Ryan 9x 14X P/W 76x p/w 36x p/w 59X P/W

KOS XL Airways 1x XL Airw.4x Hamb. 6X P/W 6x p/w 1x p/w 4X P/W

KRETA XL Airw 8x Hamb. 7X P/W

BODRUM XL Airw. 1x 10X P/W 3x p/w 1X P/W

RHODOS XL Airw. 1x XL Airw. 3x 3X P/W 10x p/w 1x p/w 3X P/W

DALAMAN 6X P/W 1X P/W

ANTALYA Sky,Pegasus XL Airw. 9x 20X P/W 22 p/w 16x p/w 32X P/W

CORFU Hamburg Int. 2x 3X P/W 6x p/w 2x p/w 5X P/W

TENRIFE Ryanair 5x 5X P/W 12x p/w 1x p/w 6X P/W

GRAN CANARIA Ryanair 4x 2x p/w 7X P/W

FUENTAVENTURA XLAirw. 2x Ryanair 5x 5X P/W 11x p/w 1x p/w 6X P/W

LANZAROTE Ryanair 3x 4X P/W 2x p/w

VALENCIA Ryanair 4x 20X P/W 7x p/w 7x p/w 7X P/W

ALICANTE Ryanair 4x Ryanair 10x 30X P/W 7x p/w 14x p/w

GIRONA Ryanair 16 10X P/W

ZAKYNTHOS XL Airl. 3x

VARNA 1X P/W 2x p/w 3X P/W

LESBOS 2X P/W

SHARM EL SHEIKH XL Airways 1x Hamburg Int. 1x 2X P/W



Bijlage 3

Ticket prijzen op Bremen en Weeze voor bestaand en nieuw aanbod op Eelde
mei/juni 2010
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NWE BESTEMMING GAE LUCHTHAVEN CONCURRENTAIRLINE PRIJS LAAG PRIJS HOOG

MILAAN BERGAMO BREMEN RYANAIR 10,- 40,-

MILAAN BERGAMO WEEZE RYANAIR 10,- 35,-

LONDEN WEEZE RYANAIR 15,- 22,-

LONDEN BREMEN RYANAIR 15,- 22,-

GIRONA BREMEN RYANAIR 17,-

GIRONA WEEZE RYANAIR 27,-

VALENCIA WEEZE RYANAIR 35,-

ALICANTE WEEZE RYANAIR 27,-

ALICANTE BREMEN RYANAIR 35,-

LANZAROTE WEEZE RYANAIR 37,-

FUENTAVENTURA WEEZE RYANAIR 37,-

TENERIFE WEEZE RYANAIR 55,-

GRAN CANARIA WEEZE RYANAIR 45,-

ALICANTE BREMEN RYANAIR 20,-

ALICANTE WEEZE RYANAIR 27,-

MALAGA WEEZE RYANAIR 27,-

MALAGA BREMEN RYANAIR 55,- 70,-

MALLORCA BREMEN RYANAIR 35,- 70,-

MALLORCA WEEZE RYANAIR 35,- 67,-

FARO-ALGARVE WEEZE RYANAIR 27,- 35,-

FARO-ALGARVE BREMEN RYANAIR 20,- 35,-

HAUGESUND-STAVANGER BREMEN RYANAIR 8,-

KOS BREMEN XL AIRWAYS 100,- 149,-

RHODOS BREMEN XL AIRWAYS 149,- 269,-


