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Achtergrond van het onderzoek
Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in het draagvlak voor en het gebruik van Groningen Airport Eelde (GAE) onder de 
inwoners van 18 jaar of ouder in Noord-Nederland (de provincies Groningen, Friesland en Drenthe).

Onderzoeksdoelgroep

De onderzoeksdoelgroep bestaat uit inwoners van 18 jaar of ouder in Noord-Nederland (de provincies Groningen, Friesland en 
Drenthe). 

Dataverzameling en respons

De dataverzameling heeft plaatsgevonden in de periode van 04-10-2021 tot en met 22-10-2021 onder het panel van Panelclix, via 
onderzoeksbureau Enneus. Marklinq heeft voor dit onderzoek een vragenlijst opgesteld.
In totaal hebben 603 respondenten aan het onderzoek deelgenomen door de vragenlijst in te vullen.
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Verantwoording respons

De steekproef is representatief naar regio, geslacht en leeftijd. De onderzoeksresultaten kunnen worden doorvertaald naar de 
populatie, waarbij rekening gehouden moet worden met de onzekerheidsmarges rond de steekproefuitkomsten. De maximale 
onzekerheidsmarge bedraagt bij 603 respondenten 4% op een betrouwbaarheidsniveau van 95%.
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Achtergrondkenmerken respondenten 18 jaar of ouder steekproef Achtergrondkenmerken populatie 18 jaar of ouder, per 1 januari 2021

Regio aantal % Regio aantal %
Groningen 211 35,0% Groningen 488825 34,4%
Friesland 226 37,5% Friesland 527609 37,1%
Drenthe 166 27,5% Drenthe 404303 28,5%
Totaal 603 100,0% Totaal 1420737 100,0%

Geslacht aantal % Geslacht aantal %
Man 285 47,7% Man 705289 49,6%
Vrouw 312 52,3% Vrouw 715448 50,4%
Totaal 597 100,0% Totaal 1420737 100,0%

Leeftijd aantal % Leeftijd aantal %
18-25 jaar 66 10,9% 18-25 jaar 183603 12,9%
26-30 jaar 43 7,1% 26-30 jaar 100564 7,1%
31-35 jaar 41 6,8% 31-35 jaar 95839 6,7%
36-40 jaar 41 6,8% 36-40 jaar 93912 6,6%
41-45 jaar 41 6,8% 41-45 jaar 94846 6,7%
46-50 jaar 51 8,5% 46-50 jaar 116931 8,2%
51-55 jaar 56 9,3% 51-55 jaar 128892 9,1%
56-60 jaar 53 8,8% 56-60 jaar 126530 8,9%
61-65 jaar 54 9,0% 61-65 jaar 118158 8,3%
66-70 jaar 48 8,0% 66-70 jaar 107633 7,6%
71-75 jaar 46 7,6% 71-75 jaar 102038 7,2%
76 jaar of ouder 63 10,4% 76 jaar of ouder 151791 10,7%
Totaal 603 100,0% Totaal 1420737 100,0%



Opbouw rapportage

Er worden zes onderwerpen behandeld:
1. De houding van de inwoners van Noord-Nederland tegenover Groningen 

Airport Eelde
2. Het gebruik door de inwoners van Noord-Nederland van Groningen Airport 

Eelde
3. De kans dat inwoners van Noord-Nederland Groningen Airport Eelde 

aanbevelen aan anderen (NPS)
4. De vliegplannen van inwoners van Noord-Nederland en de mogelijke 

invloed van Corona hierop
5. Samenhang en verschillen: verklaringen voor houding en gedrag 

ten aanzien van Groningen Airport Eelde
6.   Conclusies
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1. Houding tegenover Groningen Airport Eelde
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Houding inwoners tegenover Groningen Airport Eelde (1)

Bij elke stelling is een duidelijke 
meerderheid van de inwoners (tussen 
de 55% en 70%) het (helemaal) eens 
met de betreffende, positief 
geformuleerde, stelling.
Hiermee staan de inwoners 
overwegend positief tegenover 
Groningen Airport Eelde.
De stelling dat GAE behouden moet 
blijven wordt het meest onderschreven 
(68%). Tevens is hier de groep die het 
helemaal eens is met de stelling het 
grootst (35%).
Circa tweederde (65%) vindt GAE van 
maatschappelijk belang voor Noord-
Nederland. In Drenthe en Groningen is 
dit 72%, in Friesland 54%.
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Houding inwoners tegenover Groningen Airport Eelde
De gemiddelde scores liggen 
alle tussen de 3,5 en 4, hetgeen 
betekent dat de inwoners het 
gemiddeld genomen vrij eens 
zijn met de stellingen. Dit 
bevestigt nog eens de positieve 
houding.
Het meest zijn de inwoners het 
ermee eens dat GAE behouden 
moet blijven. Het verschil met 
de andere scores is significant.
Vanwege het gemak vliegen 
vanaf GAE krijgt de laagste 
score. Ook hier is sprake van 
een significant verschil met de 
andere scores.
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Houding inwoners tegenover Groningen Airport Eelde (2)
Ook de resultaten op de negatief
geformuleerde stellingen laten
draagvlak onder de inwoners zien. Bij
3 van de 5 stellingen is de groep die 
het (helemaal) oneens is met de 
stelling duidelijk het grootst. Dit geldt
zeker voor de ervaren overlast, waar
56% aangeeft het helemaal oneens te
zijn met de stelling en nog eens 27% 
oneens.
Tegenover de stellingen mbt de 
belastingbetaler en de CO2-uitstoot 
staat de grootste groep neutraal (resp. 
60% en 38%). Meer uitgesproken zijn
de inwoners als de milieu impact wordt
gerelateerd aan het sluiten van GAE. 
61% is het (helemaal) oneens met 
deze stelling.
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Houding inwoners tegenover Groningen Airport Eelde
Duidelijk het minst eens zijn de 
inwoners het met de stelling dat ze
overlast ervaren van GAE. De 
gemiddelde score ligt beneden de 2.
Ook met het sluiten van GAE 
vanwege de milieu impact of het 
geringe aantal bestemmingen zijn de 
inwoners het, gezien de scores van 
iets boven de 2, het redelijk oneens.
Met scores rond de 3 geven de 
inwoners aan vrij neutraal te staan
tegenover de kosten voor de 
belatingbetaler en de CO2 uitstoot.
De verschillen tussen de gemiddelde
scores zijn significant.
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Overlast door Groningen Airport Eelde:

In totaal wonen er 14 respondenten binnen een straal van 
5km van GAE. Geen van deze respondenten ervaart 
overlast van het vliegveld.

Van de respondenten die overlast ervaren (25) wonen er 4 
in Drenthe, 8 in Groningen en 13 in Friesland. Veel overlast 
ervarende Friezen wonen in de buurt van vliegveld 
Leeuwarden, aannemelijk is dat ze de overlast daarvan 
hebben geprojecteerd op GAE.
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2. Gebruik van Groningen Airport Eelde
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Ooit gevlogen vanaf Groningen Airport Eelde

Een meerderheid van de inwoners van Noord-Nederland (60%) heeft nog nooit gevlogen vanaf GAE; 40% heeft 
dit wel eens gedaan.
De belangrijkste reden (43%) om voor een andere luchthaven te kiezen is de bestemming die vanaf die 
luchthaven mogelijk was. Daarnaast geeft een grote groep (39%) aan de afgelopen 10 jaar niet gevlogen te 
hebben, 25% heeft nog nooit gevlogen.48% van de respondenten die de afgelopen 10 jaar hebben gevlogen 
hebben dat minstens 1 keer vanaf Groningen Airport Eelde gedaan
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Gebruik Groningen Airport Eelde afgelopen 3 jaar

Van de inwoners die wel eens gevlogen hebben vanaf GAE, heeft 34% dit in de afgelopen 3 jaar 
gedaan. 
Verreweg de meeste inwoners (57%) hebben dit 1 keer (retourvlucht) gedaan. Een kwart heeft dit 
2 keer gedaan, iets minder dan 10% 3 keer. Het gemiddelde ligt op bijna 2 keer (1,8).
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Motivatie gebruik Groningen Airport Eelde

Verreweg de belangrijkste reden 
(91%) om gebruik te maken van 
GAE, is het gemak dat hiermee 
gepaard gaat. 
Op ruime afstand volgen de 
bestemming (44%) en het tijdstip 
van vertrek (33%) die vanaf GAE 
mogelijk zijn.
Door ruim een kwart (28%) wordt 
de prijs als reden genoemd.
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Situatie laatste vlucht vanaf Groningen Airport Eelde

Duidelijk de grootste groep (59%) ging 
bij de laatste vlucht als stel op 
vakantie. 
Aanzienlijk minder ging het bij de 
laatste vlucht om een vakantie met een 
vriendengroep (18%)
In circa 10% van de gevallen ging het 
om een vakantie met het gezin (met 
oudere of jonge kinderen) of om een 
individuele zakenreis.
GAE blijkt vooral een luchthaven voor 
vakantievluchten te zijn.
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Gebruik Groningen Airport Eelde na 2010

Van de inwoners die ooit wel eens gebruik hebben gemaakt van GAE, maar niet in de afgelopen 3 jaar, heeft 
ruim tweederde (68%) na 2010 wel eens gevlogen vanaf GAE.
Circa een derde (32%) heeft na 2010 niet gevlogen vanaf GAE. Bij 16 van deze 49 respondenten gaat het om 
inwoners die de afgelopen 10 jaar niet gevlogen hebben. De belangrijkste reden (21 respondenten) om voor een 
andere luchthaven te kiezen is de bestemming die vanaf de luchthaven mogelijk was. 
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Motivatie gebruik Groningen Airport Eelde

Bij de motivatie om gebruik te 
maken van GAE zien we bij de 
inwoners die na 2010 hebben 
gevlogen hetzelfde patroon als bij 
de inwoners die de afgelopen 3 
jaar vanaf GAE hebben gevlogen.
Verreweg de belangrijkste reden is 
het gemak (87%). Op ruime 
afstand volgen de bestemming die 
mogelijk was, het tijdstip van het 
vertrek en de prijs.
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Situatie laatste vlucht vanaf Groningen Airport Eelde

Evenals bij de vluchten in de afgelopen 
3 jaar, ging het bij de laatste vlucht na 
2010 hoofdzakelijk om een vakantie als 
stel (54%). Op de tweede plaats staat 
op ruime afstand een vakantie met een 
vriendengroep (20%).
Vakanties met het gezin met oudere of 
jonge kinderen of zakenreizen komen 
minder voor.   
GAE is vooral een luchthaven voor 
vakantievluchten.
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3. Aanbeveling Groningen Airport Eelde (NPS)
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Kans op aanbeveling van Groningen Airport Eelde (NPS)

29,8% van de inwoners schat de kans dat zij GAE zullen aanbevelen in op een 9 of een 10. Zij vormen de 
Promoters. 29,1% schat deze kans lager dan een 7 in, zij zijn de Detractors.
De Net Promoter Score (NPS = % Promoters - % Detractors) bedraagt daarmee 0,7.
Het gemiddelde ligt op 7,2. 
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Vergelijking onderzoek Groningen Airport Eelde 2015

In 2015 heeft Marklinq onderzoek gedaan naar de bekendheid en het imago van GAE. Het onderzoek is uitgevoerd dmv een enquête 
die via een panel is ingevuld door 438 respondenten die woonachtig zijn in de drie noordelijke provincies in de catchment area van GAE 
(het onderzoeksrapport is te downloaden via www.marklinq.nl).
In 2015 heeft 37% ooit gebruik gemaakt van GAE (de klanten) en heeft 63% nog nooit gebruik gemaakt van GAE (de potentiële 
klanten). In het onderzoek in 2021 liggen deze percentages op resp. 40% en 60%. De verschillen zijn niet significant.
De gemiddelde kans op aanbeveling ligt in 2015 onder de klanten (7,97) significant hoger dan onder de potentiële klanten (6,07). In 
2021 is dit eveneens het geval (8,39 om 6,44). Het gemiddelde onder alle respondenten ligt in 2021 (7,22) significant hoger dan in 2015 
(6,79). Ook zijn de verschillen voor zowel klanten als potentiële klanten tussen 2015 en 2021 significant.
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4. Invloed Corona op Vliegplannen
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Vliegplannen komende 6 maanden

Van alle respondenten geeft 43% aan de komende 6 maanden sowieso geen plannen te hebben om te gaan 
vliegen. Voor de overige respondenten (57%) speelt Corona mogelijk wel of geen rol in hun plannen.
Voor bijna de helft van deze respondenten (49%) speelt Corona een rol in hun vliegplannen. Zij zijn door 
Corona voorzichtiger en hebben daarom geen vliegplannen.
Circa een derde van deze respondenten (36%) geeft aan dat zij de komende 6 maanden wel willen gaan 
vliegen.
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Invloed Corona op vliegplannen komend jaar

24

Van alle respondenten geeft 38% aan überhaupt niet of zo min mogelijk te vliegen. De overige respondenten (62%) 
worden mogelijk wel of niet beïnvloed door Corona in hun vliegplannen voor het komend jaar.
Circa een derde (34%) van deze respondenten vliegt ondanks Corona (voorzichtiger, gedoe) waarschijnlijk toch wel.
Een kwart (25%) vliegt sowieso wel.
29% is door Corona voorzichtiger en vliegt daarom waarschijnlijk niet, terwijl 12% aangeeft door Corona komend jaar 
sowieso niet te vliegen.       



5. Samenhang en verschillen: verklaringen voor 
houding en gedrag ten aanzien van Groningen 
Airport Eelde.
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Factoren die de NPS 
beïnvloeden:

B Std. Error
(Constant) 3,250 0,661 4,915 0,000
[Ik vind het 
belangrijk dat 
Noord-Nederland 
een eigen 
luchthaven heeft] 

0,353 0,093 3,816 0,000

[Vanwege het 
gemak vlieg ik 
liever via 
Groningen Airport 
Eelde dan via een 
andere luchthaven] 

0,343 0,084 4,089 0,000

[Ik vind dat 
Groningen Airport 
Eelde behouden 
moet blijven]

0,238 0,117 2,038 0,042

[Ik vind dat 
Groningen Airport 
Eelde zo weinig 
bestemmingen 
heeft dat deze net 
zo goed helemaal 
weg kan]

-0,253 0,087 -2,896 0,004

[Vanwege de CO2 
uitstoot vlieg ik zo 
min mogelijk]

-0,116 0,058 -1,996 0,046

[Kunnen vliegen 
vanaf Groningen 
Airport Eelde vind 
ik een groot 
voordeel 
vergeleken met 
vliegen vanaf een 
andere luchthaven] 

0,470 0,099 4,734 0,000

Unstandardized 
Coefficients

t Sig.

a. Dependent Variable: NPS

Door middel van een
regressieanalyse is gekeken welke
factoren belangrijk zijn bij de 
verklaring van de gevoelsmatige
loyaliteit (NPS):

Positieve invloed:
- Voordeel vergeleken met andere

luchthavens
- Belangrijk eigen luchthaven
- Gemak GAE
- Vindt dat GAE behouden moet

blijven
Negatieve invloed:
- Bestemmingen
- CO2 uitstoot

De overige stellingen hadden geen
significante invloed op de NPS.
R=0.763 26



Samenhang 
aanbevelen en 
gedrag [Ik vind het 

belangrijk 
dat Noord-
Nederland 
een eigen 
luchthaven 

heeft] In 
hoeverre 
bent u het 
eens met 

de 
volgende 

stellingen?

Hoe groot 
is de kans 

dat u 
Groningen 

Airport 
Eelde zou 
aanbevelen 

aan 
vrienden/fa
milie/kenni
ssen? (1 = 

zeer 
onwaarschi
jnlijk, 10 = 

zeer 
waarschijnl

ijk)

,219* ,306**

Sig. (1-
tailed)

0,026 0,003

1 ,636**

Sig. (1-
tailed)

0,000

Correlatie

Hoe vaak heeft u de 
afgelopen 3 jaar een reis 
gemaakt per vliegtuig vanaf 
Groningen Airport Eelde?

[Ik vind het belangrijk dat 
Noord-Nederland een eigen 
luchthaven heeft] 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Mensen die het belangrijk 
vinden dat Noord-Nederland 
een eigen luchthaven heeft 
bevelen GAE ook eerder aan. 
Deze mensen maken ook meer 
reizen via GAE.

27



Consistentie houding en gedrag: vliegen mensen die vinden 
dat GAE behouden moet blijven ook vanaf Eelde?

Helemaal 
mee 

oneens
Mee 

oneens Neutraal Mee eens
Helemaal 
mee eens

n 6 8 23 81 119 237
% 31,6% 21,6% 17,4% 39,9% 57,8% 39,7%
n 13 29 109 122 87 360
% 68,4% 78,4% 82,6% 60,1% 42,2% 60,3%
n 19 37 132 203 206 597
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nee

Totaal

Heeft u ooit gevlogen vanaf Groningen Aiport Eelde? * [Ik vind dat Groningen Airport 
Eelde behouden moet blijven]

[Ik vind dat Groningen Airport Eelde behouden moet blijven]

Totaal
Heeft u ooit 
gevlogen 
vanaf 
Groningen 
Aiport 

Ja

Respondenten die het helemaal 
eens zijn met de stelling blijken 
in meerderheid wel eens 
gevlogen te hebben met GAE 
(58%). 
Er blijkt dus sprake te zijn van 
cognitieve consonantie op dit 
punt bij de respondenten. 

Het effect in de kruistabel is significant (chi2)
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Invloed politieke 
voorkeur op houding 
ten aanzien van GAE

[Ik vind het 
belangrijk 
dat Noord-
Nederland 
een eigen 
luchthaven 

heeft]

[Groningen 
Airport 

Eelde is 
van 

maatschap
pelijk 

belang voor 
Noord-

Nederland]

[Vanwege 
de milieu 

impact ben 
ik 

voorstander 
van het 

sluiten van 
Groningen 

Airport 
Eelde]

[Ik vind dat 
Groningen 

Airport 
Eelde 

behouden 
moet 

blijven]

[Vanwege 
de CO2 
uitstoot 

vlieg ik zo 
min 

mogelijk]

[Kunnen 
vliegen 
vanaf 

Groningen 
Airport 

Eelde vind 
ik een groot 

voordeel 
vergeleken 
met vliegen 
vanaf een 

andere 
luchthaven]

Mean 3,55 3,64 2,38 3,73 3,27 3,64
N 153 153 154 153 154 154
Std. Error 
of Mean

0,091 0,088 0,091 0,095 0,094 0,094

Mean 3,87 3,86 1,98 4,23 2,73 3,91
N 119 119 119 119 119 119
Std. Error 
of Mean

0,086 0,085 0,097 0,085 0,114 0,093

Mean 3,71 3,83 2,23 3,85 3,20 3,68
N 160 158 159 159 159 160
Std. Error 
of Mean

0,088 0,072 0,083 0,081 0,092 0,087

Mean 3,69 3,77 2,22 3,91 3,10 3,73
N 432 430 432 431 432 433
Std. Error 
of Mean

0,052 0,047 0,053 0,051 0,058 0,053

Georiënteerd 
op het 
politieke 
midden

Totaal

Welke politieke voorkeur 
vindt u het beste bij u 
passen?
Links 
georiënteerd

Rechts 
georiënteerd

Rechts georiënteerd:
- Vindt het belangrijker dat Noord-

Nederland een eigen luchthaven 
heeft

- Vindt dat GAE behouden moet 
blijven

- Vindt vliegen vanaf GAE een 
groot voordeel

Links georiënteerd:
- Vindt het maatschappelijk 

belang van GAE minder
- Is meer voorstander van sluiting 

vanwege milieu impact
- Vliegt minder vanwege CO2 

uitstoot 29



Invloed leeftijd op Corona- effect vlieggedrag

18-30 31-40 41-50 51-60 61-70 70+
n 28 13 17 21 5 9 93
% 25,7% 15,9% 18,5% 19,3% 5,0% 8,3% 15,5%

n 31 19 15 17 27 18 127
% 28,4% 23,2% 16,3% 15,6% 26,7% 16,7% 21,1%

n 11 11 20 19 17 28 106
% 10,1% 13,4% 21,7% 17,4% 16,8% 25,9% 17,6%

n 8 3 7 10 7 11 46
% 7,3% 3,7% 7,6% 9,2% 6,9% 10,2% 7,7%

n 31 36 33 42 45 42 229
% 28,4% 43,9% 35,9% 38,5% 44,6% 38,9% 38,1%
n 109 82 92 109 101 108 601
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Ik vlieg überhaupt 
niet/zo min mogelijk

Totaal

In welke mate beïnvloedt corona uw vliegplannen voor het komende jaar?
leeftijdsklasse

Totaal
Niet, ik vlieg sowieso 
wel

Ik ben door corona 
wat voorzichtiger of 
vind het meer gedoe, 
maar vlieg 
waarschijnlijk wel

Door corona ben ik 
voorzichtiger en 
daarom vlieg ik 
komend jaar 
waarschijnlijk niet

Door corona vlieg ik 
komend jaar sowieso 
niet

- Jongeren (18-30) blijven 
vliegen (54%)

- Boven de 40 is men 
voorzichtiger en vliegt men 
(waarschijnlijk) niet. (69%)

In totaal vliegt 41% van de 
mensen die wel eens vliegen 
door Corona (waarschijnlijk) 
niet. Bij de jongeren (18-30) is 
dit 24%, bij de 40+’ers is dit 
48%.
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6. Conclusies

31



Conclusies 

Houding: de respondenten hebben een positieve houding ten opzichte van Groningen Airport Eelde: 
tussen de 55 en 70% is het eens met de positief geformuleerde stellingen, en 65% van de mensen vindt 
Groningen Airport Eelde van maatschappelijk belang voor Noord-Nederland. In Friesland ligt het lager dan 
in Drenthe en Groningen (54% vs 72%).
Politiek rechts georiënteerde respondenten zijn positiever dan politiek links georiënteerden, mede door de 
impact op het milieu. Overlast speelt bij de respondenten geen rol van betekenis.

Gedrag: 48% van de respondenten die de afgelopen 10 jaar hebben gevlogen hebben dat minstens 1 
keer vanaf Groningen Airport Eelde gedaan. Belangrijkste reden om via Groningen Airport Eelde te vliegen 
is het gemak. Belangrijkste reden om niet via Groningen Airport Eelde te vliegen zijn de bestemmingen. 
Slechts 10% van de vluchten zijn zakelijk. Ongeveer een derde zegt vanwege de CO2 uitstoot zo min 
mogelijk te vliegen. 

Corona: Jongeren (18-30) blijven vliegen (54%), ongeacht Corona. Boven de 40 is men voorzichtiger en 
vliegt men door Corona (waarschijnlijk) niet (69%). In totaal vliegt 41% van de mensen die wel eens vliegen 
door Corona (waarschijnlijk) niet. Bij de jongeren (18-30) is dit 24%, bij de 40+’ers is dit 48%.

32



Auteurs:
Drs. Tom Fischer
Drs. Jan Wever
Dr. Karel Jan Alsem

Voor vragen over deze publicatie kunt u 
contact opnemen met k.j.alsem@pl.hanze.nl

Marklinqpublicatie nr. 24

Alle publicaties van Hanze-
onderzoeksinstituut Marklinq zijn te 
downloaden via Marklinq.nl

mailto:k.j.alsem@pl.hanze.nl

