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brief

Stichting vrienden Groningen Airport Eelde

van de voorzitter
Beste vrienden van het vliegveld,

gewerkt aan nog meer nieuwe bestemmingen, waar-

Een turbulent maar uiteindelijk zeer succesvol jaar

bij reguliere verbindingen met zogenaamde “hubs”

ligt achter ons. We kunnen ons zeer gelukkig

(vliegvelden met veel mogelijkheden voor internatio-

prijzen met een “eind goed al goed situatie”.

nale verbindingen) hoog op het verlanglijstje staan.
Bestaande en nieuwe bestemmingen bieden ook

Ondanks alle tegenslagen in voorgaande jaren bent

geweldige mogelijkheden voor onze leden om te

u een trouwe supporter van ons vliegveld gebleven,

profiteren van ons zeer nabije vliegveld, zonder

dat heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het

files, parkeerproblemen en lange wachttijden.

uiteindelijke succes. Daar waar tegenstanders niet

Zeker nu de luchthavendirectie, uitsluitend voor de

een lange gedocumenteerde supporterslijst aan

VGAE leden, het aanbod doet voor gratis parkeren

konden voeren, kon de directie van het vliegveld

en gratis koffie bij vluchten in 2012 vanaf Eelde.

dat wel, om te bewijzen dat heel veel omwonenden het vliegveld wel steunen. Hartelijk dank

Mede door de positieve ontwikkelingen was onze

namens de luchthaven voor de onverminderde

jaarlijkse donateursbijeenkomst op 3 april jl. heel

steun. Ondanks de voortdurende anti-publiciteit

speciaal. We hadden na heel veel jaren eindelijk

van diverse criticasters van het vliegveld heb-

iets te vieren. De opkomst was weer geweldig en

ben de leden van onze vereniging de moed niet

het recente succes gecompleteerd met de presen

opgegeven. Waar zijn ze nu die criticasters? De

tatie van uitbreidingsplannen door de directie,

aantijgingen en klaagzangen van steeds dezelfde

zette de toon voor een nieuwe toekomst.

personen in het Dagblad van het Noorden zijn

Kortom, de toekomst voor het vliegveld en voor de

inmiddels gelogenstraft door de feiten. Direct na

leden die willen profiteren van de mogelijkheden

het besluit over baanverlenging meldde Ryan Air

van ons vliegveld, ziet er zonnig uit. In dit verband

zich met drie nieuwe bestemmingen. Inmiddels is

wil ik, naar ik aanneem namens alle leden, nog

Vueling begonnen met de Barcelona-connectie; de

onze hartelijke dank uitspreken aan de vertrekken-

bezettingsgraad blijkt hoog te zijn. De wintersport-

de directeur van de luchthaven Jos Hillen. Hij heeft

vluchten van Transavia bleken qua bezetting ook

een heel belangrijke rol gespeeld in de recente

voor herhaling in 2013 vatbaar te zijn. Kortom na

ontwikkelingen. Wij wensen hem veel succes met

de beslissing over de baanverlenging zit het vlieg-

de ontwikkeling van de Groninger zuidelijke ring-

veld duidelijk in de lift. Verwachting is dat dit jaar

weg. Ook wensen wij de nieuwe directeur Marco

records gebroken gaan worden.

van de Kreeke die per 1 juni begint veel succes met

e-m ai l

Groningen Airport Eelde gaat een belangrijke eco-

het verder uitbouwen van de nieuwe economische

info@vriendenairporteelde.nl

nomische groeimotor worden voor de regio. In dat

motor van de regio.

kader kunnen we veel mogelijkheden voor nieuwe
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Van de Kreeke
nieuwe directeur
Groningen
Airport Eelde

Nog plaatsen vrij voor
Excursie naar Militair
Luchtvaartmuseum
Soesterberg in najaar

Marco van de Kreeke is per 1 juni 2012 de nieuwe
directeur van Groningen Airport Eelde. Hij volgt
interim-directeur Jos Hillen op, omdat de Raad van
State op 15 februari 2012 positief heeft beslist over
de baanverlenging.

Op 5 oktober 2012 organiseren

feit is en Vueling en Ryanair nieuwe routes vanaf GAE
hebben aangekondigd, bruist het op de luchthaven van
de positieve energie. Dit is een fantastische kans om
mijn kennis en ervaring in de luchtvaart in te zetten in
Nederland. Ik zie er naar uit om samen met het hele
team van GAE de kansen te grijpen die nu voor ons lig-

we een excursie voor de donateurs

De 44-jarige Van de Kreeke was hiervoor directeur

gen en de luchthaven uit te bouwen tot een belangrijke

naar het Militair Luchtvaart

van Kilimanjaro International Airport, de tweede

spil in de regionale economie.”

museum in Soesterberg. In dit

luchthaven van Tanzania, waar hij een team van

museum gaat het over de

200 medewerkers aanstuurde. Hij heeft daar diverse

Van de Kreeke werd voorgedragen door de Raad van

geschiedenis van de Nederlandse

vernieuwingstrajecten in gang gezet en succesvol

Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aan-

militaire luchtvaart. De tentoon

afgerond.

deelhouders besloot tot zijn benoeming. Volgens de

gestelde vliegtuigen, helikopters en

Daarvoor was hij onder meer directeur van Bonaire

Raad van Commissarissen is van de Kreeke de juiste

andere objecten vormen de kern

International Airport en directeur operations van

man voor de functie. Henk Sol, voorzitter Raad van

van het historisch erfgoed van de

Maastricht Handling Services. Na zijn dynamische

Commissarissen: “De luchthaven staat aan de voor-

militaire luchtvaart van het

periode in Tanzania vindt Van de Kreeke het tijd om

avond van een nieuw tijdperk, daar hoort een nieuwe

Koninklijk Nederlands-Indisch

samen met zijn gezin terug te verhuizen naar Neder-

leider bij die innovatief te werk gaat. Dat Marco van de

leger, de Marineluchtvaartdienst

land. Hij ziet er naar uit om zijn nieuwe rol bij Gro-

Kreeke goed past in deze rol heeft hij laten zien binnen

en de Koninklijke Luchtmacht.

ningen Airport Eelde te gaan vervullen. Van de Kreeke:

zijn vorige functies. We hebben het vertrouwen dat hij

Let op, de busreis gaat alleen bij

“Binnen de Nederlandse luchthavengemeenschap staat

in de komende jaren samen met het hele luchthaven-

voldoende belangstelling door, dat

Groningen Airport Eelde al lang bekend om de goede

team de kansen voor Groningen Airport Eelde optimaal

wil zeggen als we meer dan

sfeer en het niet aflatende enthousiasme en optimis-

gaat benutten en uitbouwen, in dienst van de regio en

50 deelnemers hebben. Er zijn nog

me van de medewerkers. Nu de baanverlenging een

de noordelijke reizigers.”

plaatsen vrij, dus geef u zo snel
mogelijk, in ieder geval voor 1 september a.s. op. De entree voor het
museum is gratis. De kosten van
de busreis bedragen, afhankelijk
van het aantal deelnemers, tussen
de 40 en 50 euro. Laat uw
belangstelling blijken door te
mailen of te bellen naar Karel
Brink: karelbrink@kpnmail.nl
of telefoon 050 - 301 32 86.

Met Ryan Air naar Mallorca, Marseille en Milaan!
De drie routes worden alle twee maal per week nonstop uitgevoerd in de periode mei tot en met oktober. De luchthaven verwacht dat de vluchten dit jaar
40.000-45.000 extra passagiers opleveren. De drie lijndiensten spelen feilloos in op de veranderende markt
waarbij steeds meer behoefte is aan rechtstreekse
verbindingen en het kunnen boeken van losse tickets.

korte aanvliegtijd. Hiermee verwacht Ryanair de
marktkansen in Noord-Nederland direct te kunnen
ontwikkelen. Ryanair accepteert daarbij dat er het
eerste jaar nog beperkingen kunnen zijn door de nu
nog korte baan en mogelijk gedurende de bouwfase.
Ryanair is een van de populairste low-cost maatschappijen van dit moment en verzorgt meer dan

Jos Hillen: “Wij zijn blij met de komst van

1.500 vluchten per dag in 28 landen. Ryanair heeft

Ryanair naar Groningen Airport Eelde.

een vloot van 290 Boeing 737-800 vliegtuigen waar

Ryanair is toonaangevend in het low-cost
lijndienstvervoer binnen Europa. Hun
komst, zo snel al na het besluit over

De luchthaven viert
het akkoord voor de
baanverlenging
Ter gelegenheid daarvan
een feestelijke Vrienden
actie; zie het aanbod in
de baanverlengingsbijlage.

de baanverlenging, geeft aan welke

de komende jaren nog meer aan zullen worden
toegevoegd. De luchtvaartmaatschappij heeft ruim
8.500 mensen in dienst en zal dit jaar volgens de
prognose 75 miljoen passagiers vervoeren. Tickets

kansen onze luchthaven in Noord en

met vertrek vanaf Groningen Airport Eelde geboekt

Noord-Oost Nederland en de Duitse

worden op www.ryanair.nl. Reizigers boeken al een

grensstreek heeft.”

ticket vanaf e 21,99.

Nu vast staat dat de baanverlenging
komend jaar wordt gerealiseerd
heeft Ryanair besloten om op korte
termijn al te starten met lijndiensten
naar bestemmingen met een relatief

	Bestemming

Start	Dagen

	Mallorca

2 mei

woensdag en zondag

	Milaan (Bergamo)

4 mei

maandag en vrijdag

	Marseille

16 mei

woensdag en zondag

3 april 2012

Drukbezochte donateursbijeenkomst
De dontateursbijeenkomst van dit jaar (2012) was
weer enorm goed bezocht. Meer dan driehonderd
mensen vulden de Boeingzaal op de luchthaven. De
bijeenkomst werd bovendien bezocht door een kleine
delegatie van onze zusterclub uit Maastricht. De heer
Ton Henrar, voorzitter van de Vereniging Vrienden van
Maastricht Airport, vroeg spreektijd om de Vrienden
van GAE te feliciteren met het feit dat nu eindelijk de
baanverlenging gestalte zal krijgen.

drie nieuwe vluchten aan het ‘netwerk’ van
Groningen Airport Eelde gaat toevoegen, naar
Marseille, Mallorca en Milaan. Over de toekomstige
ontwikkelingen betoonde Hillen zich zeer positief.
Na de felicitatiespeech van de heer Henrar, voorzitter van de VVVMA, bracht bestuurslid Gerrit Brand in
het kort de nieuwe website van de Vrienden onder
de aandacht. De website biedt alle interactieve mogelijkheden van dit moment zoals links met Facebook,

Nieuwe
penningmeester
Stichting VGAE

Luchthaven interim-directeur Jos Hillen hield een

LinkedIn en Twitter. Als u een bepaald item van de

mooi betoog waarin hij vertelde dat het groene

website onder de aandacht van uw Facebook of Lin-

licht voor de baanverlenging van de zijde van Raad

kedIn vrienden wilt brengen kan dit door het betref-

van State door de luchthavendirectie en -medewer-

fende embleempje aan te klikken. De nieuwe website

kers als een enorme verrrassing was ontvangen.

is bovendien helemaal ingericht om optimaal beke-

De Stichting heeft sinds begin

Hij kondigde tevens zijn aftreden aan en deelde

ken te kunnen worden op mobiele media als iPhone

dit jaar een nieuwe penning-

mee dat vanaf 1 juni a.s. Marco van de Kreeke als

of iPad. Brand riep iedereen op zich in te schrijven

meester, mevrouw Amarens

nieuwe directeur van Groningen Airport Eelde zal

voor de e-nieuwsbrief, zodat men ook via e-mail op

Hamming. Zij is in het dage-

aantreden.

de hoogte blijft van de nieuwe ontwikkelingen op de

lijks leven adviseur bij regio-

luchthaven en activiteiten van de vereniging.

kantoor Groningen van

Namens het hele bestuur opende voorzitter Cor

Deutsche Bank Nederland. Het

Zijderveld de avond door de luchthaven van harte

Na de pauze een muzikaal optreden. We kiezen

kan niet anders of de finan-

te feliciteren met de start van de baanverlenging.

elk jaar voor een optreden van een lokale band

ciën van de ‘Vrienden’ moeten

De baanverlenging is onderdeel van de lang ver

of muziekgroep en dit jaar was dat de Stroomdal

bij haar in goede handen zijn.

beide modernisering van de luchthaven. Het gaat

kapel uit Zeegse met blaasmuziek uit Bohemen en

hier om aanpassing van GAE aan de standaard

Moravië. Een prachtig optreden, waar je lekker even

criteria voor regionale luchthavens in de Europese

bij weg kon zakken.

Unie. Dit betekent, dat Noord-Nederland eindelijk

Activiteiten
van de stichting

een volwaardige aansluiting kan krijgen op het

Tenslotte nog een opmerking over het Promotieteam

netwerk van luchtverkeersverbindingen in Europa;

dat natuurlijk weer aanwezig was om in de pauze

een welgemeende felicitatie meer dan waard.

boeken zoals het GAE-jubileumboek, vliegtuig-

Jos Hillen praatte de aanwezigen bij over de

speldjes en andere hebbedingetjes te verkopen. Het

baanverlenging waarbij hij kort het hele proces

Promotieteam zet zich onder leiding van Karel Brink

nogmaals de revue liet passeren. Het bleef tot

onverminderd in voor de contacten met de mensen

verspreiden van positieve

het einde spannend viel uit zijn woorden op te

in de omliggende dorpen. Het Promotieteam zou

publiciteit over de luchthaven.

maken, maar toen het positieve bericht van de

graag in contact komen met mensen die daar de

- Het promotieteam verzorgde

Raad van State kwam kon de champagne tevoor-

gelederen willen versterken. Belangstellenden kun-

schijn gehaald worden. Meteen daarop meldde zich

nen zich aanmelden via het info-formulier op de

de Eelder Jaarmarkt en op de

bovendien Ryan Air die vanaf begin mei maar liefst

website of e-mail: info@vriendenairpoteelde.nl

Corsomarkt.

- In de afgelopen periode heeft
de stichting zich gericht op het

in het afgelopen jaar stands op

- Onze secretaris heeft in het
afgelopen jaar regelmatig voor
geïnteresseerde groepen in
de provincie Groningen en
inmiddels ook in Friesland
presentaties verzorgd over GAE,
over het belang van de baan
verlenging en over de activiteiten
van onze club.
- De voorzitter en de secretaris
van de Vrienden participeren in
het Omgevingsplatform van GAE,
ingesteld ter bevordering van het
contact met de omwonenden.
- In het afgelopen jaar heeft het
stichtingsbestuur regelmatig
contact onderhouden met de
directie van de luchthaven om de
ontwikkelingen met betrekking
tot de luchthaven en de baan
verlenging te volgen.

Eerste vlucht
Spaanse maatschappij Vueling
uit Barcelona
Op zaterdagmiddag 28 april werd de eerste rechtstreekse vlucht vanuit Barcelona op Groningen Airport
Eelde verwelkomd. Van de vlucht werd goed gebruik
gemaakt. Het toestel was voor 85% gevuld.

Foto boven: ereboog op het platform. Traditioneel onthaal
van een nieuwe airline op Groningen Airport Eelde.
Foto rechtsboven: taart Vueling. Jos Hillen, directeur
Groningen Airport Eelde, snijdt samen met Machiel
Troost, Countrymanager Beneluxe Vueling, de taart aan!

De eerste vlucht werd ook nog eens ‘opgehaald’

Foto rechtsonder: groepsfoto voor toestel Vueling.

door een groep ambassadeurs uit het Noorden

Ambassadeurs van het Noorden hebben de eerste

die de avond ervoor al waren afgereisd naar

Vuelingvlucht opgehaald!

vertegenwoordigers van VNO-NCW, MKB, KvK, SBE,

Barcelona, gelegen aan de rand van de stad, met

de drie Marketingorganisaties uit Groningen,

snelle verbindingen naar de binnenstad. Losse

Nieuw per 28 april 2012

Drenthe en Friesland en prominente ondernemers

tickets zijn te boeken op www.vueling.com vanaf

Groningen-Barcelona op

uit de Noordelijke reiswereld. De ambassadeurs

e 39,99 enkele reis (inclusief luchthavenbelasting

dinsdag en zaterdag.

werden welkom geheten met een rode loper en een

en toeslagen). Pakketreizen kunnen onder andere

En in de zomermaanden

speciale Vuelingtaart.

worden geboekt bij Sunweb, Holland International,

óók op donderdag.

Oad, Sunair en de Jong Intra.

www.vueling.com

Nieuwe verbinding aantrekkelijk voor
vakantiegangers en zakelijk reizigers

Nieuw per 14 mei 2012

De route wordt uitgevoerd op dinsdag en zaterdag.

Ook de eerste rit van de Airportliner
werd gevierd

Groningen-Marseille op

Vanaf 28 juni tot en met 13 september zal ook de

Vanaf 28 april 2012 verbindt ook de Airportliner

maandag en vrijdag,

donderdag hier nog aan toe worden gevoegd. Dit

Assen en Groningen rechtstreeks en snel met de

Groningen-Milaan (Bergamo)

maakt deze nieuwe bestemming geschikt voor

luchthaven. De ritten worden aansluitend (aan-

en Groningen-Palma de

zakelijke reizigers, liefhebbers van city trips en voor

komst en vertrek) op de vluchten van Vueling en

Mallorca op woensdag en

een strandvakantie aan de Costa Brava. Vueling

Ryanair uitgevoerd. Op www.airportliner.nl vinden

zondag.

zal vanaf Groningen naar El Prat Airport in Barce-

reizigers de dienstregeling. Een kaartje kost 5 euro

www.ryanair.com

lona vliegen. Dit is de internationale luchthaven in

en koop je in de bus.

Baanverlenging
van 1800 naar 2500 meter
Het zal niemand zijn ontgaan dat de start- en lan-

van de regio. Met de langere baan zijn vluchten

dingsbaan van Groningen Airport Eelde definitief

naar verder gelegen bestemmingen buiten Europa

mag worden verlengd van 1800 naar 2500 meter. De

non-stop te bereiken. Groningen Airport Eelde

ambitie is erop gericht om in april 2013 de baan

wordt daardoor een stuk interessanter voor reis-

verlenging gerealiseerd te hebben.

organisaties en luchtvaartmaatschappijen. Ook

Tijdens een bijeenkomst op 14 mei jl. vertelde de

low-cost carriers en airlines met grotere typen

aannemer, Dura Vermeer-Imtech, meer over de

toestellen zien in Groningen Airport Eelde een aan-

werkzaamheden die de komende tijd zullen wor-

trekkelijke luchthaven wanneer deze beschikt over

den uitgevoerd en wat dit betekent voor de directe

een langere baan. De langere baan biedt Groningen

omgeving. De luchthaven doet er alles aan om de

Airport Eelde meer kansen om ook op het gebied

overlast voor de omwonenden zo laag mogelijk

van luchtvracht haar marktaandeel te vergroten. En

te houden. Een langere baan helpt de noordelijke

tenslotte: een internationale luchthaven met goede

economie vooruit. Het levert 600 extra nieuwe

verbindingen is een belangrijke vestigingsvoor-

banen op en het is belangrijk voor de ontsluiting

waarde voor bedrijven.
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Barcelona. De groep bestond onder andere uit

