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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Op 1 oktober 2008 heeft de Alderstafel een advies uitgebracht over de ontwikkeling van 
Schiphol tot en met 2020. In dit advies en de daarop volgende kabinetreactie van 10 
oktober 2008 wordt uitgegaan van een selectieve ontwikkeling van de nationale 
luchthaven. Schiphol zal zich specialiseren op het mainportgebonden verkeer. Bij 
toenemende schaarste is er rond 2020 voor het niet-mainportgebonden verkeer (w.o. 
specifieke point-to-point verbindingen en charterverkeer) in de omvang van circa 70.000 
vliegtuigbewegingen geen plaats meer. In navolging van het advies van de Alderstafel is 
het volgens het kabinet vanuit welvaartsoogpunt gewenst dat deze marktvraag in 
Nederland geaccommodeerd wordt. Daarbij denkt het kabinet in eerste instantie aan een 
verdere ontwikkeling van de luchthavens in Eindhoven en Lelystad.  
 
Op 5 februari 2009 heeft de heer Alders van de minister van V&W (mede namens de 
minister van VROM en de staatssecretaris van Defensie) het verzoek gekregen om als 
onafhankelijk voorzitter gesprekken te voeren over de verdere ontwikkeling van de 
luchthavens in Eindhoven en in Lelystad.  
 
Het doel is om na overleg met de regionale en lokale bestuurders, de exploitanten en de 
andere belanghebbenden uit de regio's, voor de zomer een advies uit te brengen aan het 
kabinet. In dit advies zal de heer Alders ingaan op de regionaal ruimtelijk-economische 
visie in relatie tot de ontwikkeling van de regionale luchthavens, de wijze waarop samen 
met de regio’s invulling kan worden gegeven aan het accommoderen van de nationale 
capaciteitsvraag, en over de steun voor dit voorstel bij de regio. 
 
 

1.2 Onderzoeksvragen 

Naar aanleiding van de bovenstaande procedure hebben Gemeente Eindhoven en 
Provincie Noord-Brabant ECORYS gevraagd de ruimtelijk-economische visie voor de 
regio Eindhoven vorm te geven. In deze visie moesten grofweg de volgende drie 
onderzoeksvragen worden beantwoord:  

a) hoe ziet de ruimtelijk-economische ontwikkeling er in de regio uit, nu en in de 
toekomst?  

b) welke luchtgebonden vervoersbehoefte genereert de regio als gevolg van deze 
ontwikkeling? 

c) hoe wordt op dit moment in de vervoersbehoefte voorzien? 
De voor u liggende notitie beschrijft beknopt de resultaten van de analyse.  
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1.3 Leeswijzer 

In de ruimtelijk-economische visie staat de ontwikkeling van de zakelijke markt centraal. 
Aangezien deze ontwikkeling maar een deel van de luchtgebonden verkeersbehoefte 
bepaalt, zal tevens worden ingegaan op de ontwikkeling van de regionale leisuremarkt. 
Beide ontwikkelingen zijn in de visie vertaald naar (luchtgebonden) vervoersbehoefte. De 
resultaten hiervan worden beschreven in hoofdstuk 2.  
 
Vanuit de vraagzijde is het van belang aandacht te schenken aan bestemmingen, die door 
de combinatie leisure en zakelijk verkeer elkaar versterken en daardoor waardevoller 
worden voor de regio. Op basis van een uitgebreide analyse is een lijst van potentiële 
bestemmingen opgesteld, die vanuit één of meerdere oogpunten interessant kunnen zijn 
voor de ontwikkeling van Eindhoven Airport. De resultaten van deze analyse worden 
beschreven in hoofdstuk 3.  
 
In hoofdstuk 4 tenslotte gaan we in op de belangrijkste planologische ontwikkelingen in 
de regio en de wijze waarop deze zich verhouden tot de in hoofdstuk 2 gesignaleerde 
behoefte.  
 
In de gehele studie hebben we op basis van een reistijd van maximaal circa 45 minuten 
van de luchthaven het volgende catchment area (= meetgebied) voor Eindhoven Airport 
gehanteerd: 
  
Figuur 1.1: Het regionale meetgebied 

 
Bron: ECORYS 

 
Dit meetgebied omvat vijf Nederlandse COROP-gebieden, te weten West-, Midden-, 
Noordoost- en Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg. 
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2 Ruimtelijk-economische ontwikkeling van 
Brainport Eindhoven 

2.1 Keuze voor scenario’s 

Voor het vormgeven van de ruimtelijk-economische visie heeft ECORYS gekozen om 
gebruik te maken van de vier door het CPB ontwikkelde scenario’s, te weten Regional 
Communities, Strong Europe, Transatlantic Market en Global Economy. In deze vier 
scenario’s bedraagt de gemiddelde jaarlijkse groei van het Bruto Binnenlands Product 
tot 2020 respectievelijk 1,0;1,8; 2,2 en 2,9 procent.1  
 
In elk scenario verschilt de groei sterk per sector. Zo wordt in het Global Economy-
scenario de jaarlijkse groei van de toegevoegde waarde in de sector ‘Delfstoffenwinning’ 
op -3,5% geschat, terwijl in dit scenario voor de sector ‘Communicatie’ wordt uitgegaan 
van een jaarlijkse groei van +6,5%. 
 
Met behulp van de schattingen van het CPB kunnen er op sector- en regionaal niveau 
prognoses worden gesteld. In deze ruimtelijk-economische visie is ervoor gekozen om 
voor zowel het regionale meetgebied, als voor de afzonderlijke vijf COROP-gebieden (zie 
paragraaf 1.3) de scenario’s ‘door te rekenen’. Deze prognoses zijn vervolgens 
gecorrigeerd met behulp van de economische ontwikkeling in de periode 1996-2006.  
 
Hiermee kiezen we ervoor om rekening te houden met verschillen in regionale productie-
milieus. Zo kan de (historische) ontwikkeling van een sector in een regio sterk verschillen 
van het landelijke gemiddelde. Dit betekent dat het productiemilieu in deze regio voor de 
desbetreffende sector goed dan wel minder goed dan gemiddeld in Nederland is. Op basis 
van deze verschillen corrigeren we de verwachting van de desbetreffende sector naar 
boven of juist naar beneden.  
 
Op basis van deze methodiek ontstaat een prognose per COROP-gebied waarmee rekening 
wordt gehouden met de verschillende door het CPB ontwikkelde scenario’s, de huidige 
sectorsamenstelling en de kracht van het regionale productiemilieu. De prognoses zijn per 
regio uitgewerkt voor toegevoegde waarde en werkgelegenheid. 
 

                                                      
1 Huizinga, F. & B. Smid (2005), Werkgelegenheid en toegevoegde waarde per bedrijfstak, 2001-2020 en 2021-2040 
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Voor de analyse van de aangrenzende buitenlandse regio’s is gebruik gemaakt van de 
mede door ECORYS geschreven studie ‘European Regional Prospects’.2 Deze studie 
wordt jaarlijks in opdracht van de Europese Commissie uitgevoerd. 
 
  

2.2 Welke sectoren hebben zich sterk ontwikkeld? 

In de afgelopen tien jaar werd de sterkste groei in het meetgebied gerealiseerd in de 
financiële en zakelijke dienstverlening (1), vervoer, opslag, communicatie (2) en handel 
(3). Samen waren deze drie sectoren in 2006 goed voor 45% van het bruto regionaal 
product (BRP).  
 
Het meetgebied heeft in de afgelopen tien jaar een gemiddelde economische groei van 
circa 3% per jaar laten zien. De drie genoemde sectoren scoorden met een gemiddelde 
jaarlijkse groei van 4,5% ver boven dit gemiddelde. Hoewel het belang van de industrie in 
termen van toegevoegde waarde en werkgelegenheid het afgelopen decennium minder 
groot is geworden, geldt deze sector nog altijd als een belangrijke aanjager van de 
regionale economie. Als gevolg van outsourcing is in deze sector sprake van een sterk 
toenemende arbeidsproductiviteit.  
 
 

2.3 Welke sectoren gaan zich sterk ontwikkelen? 

Volgens de CPB-scenario’s zal tot 2020 de sterkste economische groei in het meetgebied 
worden gerealiseerd in de sectoren vervoer, opslag en communicatie (1), handel (2), zorg 
(3) en financiële diensten (4). Deze vier sectoren nemen nu circa 35% van het BRP voor 
hun rekening. In 2020 verwachten we dat dit, afhankelijk van het scenario, tussen de 38% 
en 40% zal zijn. Bovendien zal in deze sectoren een sterke banengroei plaatsvinden. We 
verwachten dat het aantal fte in deze sectoren zal toenemen van 95.000 nu tot tussen de 
107.000 en 127.000 in 2020 (afhankelijk van scenario). 
 
Daarnaast zal de trend van toenemende arbeidsproductiviteit in de industriële sector 
doorzetten. Waar in 2006 de gemiddelde arbeidsproductiviteit € 87.000 per fte bedroeg, 
verwachten we dat dit in 2020 tussen de € 107.000 en € 129.000 per fte zal zijn. Dit heeft 
voor een belangrijk deel te maken met de sterk afnemende werkgelegenheid in deze sector 
(afname van 25.000 tot 30.000 fte voor het meetgebied).  
 
Een algemene trend voor de ontwikkeling van de regionale economie is de toenemende 
internationalisering van het bedrijfsleven. Daarnaast verwachten we, mede op basis van de 
extra rijksaandacht, dat enkele niches in de markt zich sterk zullen gaan ontwikkelen. Het 
gaat hierbij vooral om de branches nano-electronica en automotive. 
 

                                                      
2  Zie voor meer informatie: http://www.ecorys.nl/nieuws-en-persberichten/grootste-groei-verwacht-in-oost-europese-steden-

utrecht-koploper-in-west-e-4.html.  



Ruimtelijk-economische visie Brainport-Airport Eindhoven 5

2.4 Welke luchtgebonden behoefte ontstaat er als gevolg van de 
ontwikkeling van de zakelijke markt? 

2.4.1 Huidige situatie 

In 2007 zorgden alle economische activiteiten in de regio voor circa 3,8 mln passagiers-
bewegingen (zie figuur 2.1). Een belangrijk deel hiervan betreft luchtvervoer (400.000). 
Hiervan vonden ca. 300.000 zakelijke passagiersbewegingen binnen Europa plaats; bij de 
resterende 100.000 ging het om ICA-verkeer. Met name de zakelijke dienstverlening en 
industrie vlogen relatief veel.  
 
Figuur 2.1: Zakelijke passagiersbewegingen in het meetgebied (uitgaand + inkomend), 2007 

Auto Trein Vliegtuig

3,3 mln.

400.000

62.000

Auto Trein Vliegtuig

3,3 mln.

400.000

62.000

 
Bron: Goudappel Coffeng, Stratagem, bewerking ECORYS 

 
In het meetgebied heeft Eindhoven Airport op dit moment een marktaandeel van 16%. De 
luchthaven bedient echter een veelvoud van buiten het meetgebied. Bij de bedrijven in de 
regio heeft Schiphol een marktaandeel van 42%, terwijl Düsseldorf en Brussel elk circa 
15% van het regionale zakelijke verkeer voor hun rekening nemen. 
 

2.4.2 Verwachte toekomstige ontwikkeling 

Ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van het internationale verkeer per auto en 
spoor zijn we uitgegaan van de berekeningen van Goudappel Coffeng.3 Deze wijzen uit 
dat bij een gemiddeld scenario (European Coordination) het internationale zakelijke 
autoverkeer in het meetgebied gemiddeld zal toenemen met 1,8% per jaar. Dit zorgt in 
2020 voor 4,3 mln passagiersbewegingen. Voor het internationale verkeer per spoor 
verwacht Goudappel Coffeng een gemiddelde groei van circa 2,4% per jaar in het 
meetgebied, dat leidt tot circa 88.000 passagiersbewegingen in 2020.  
 
Voor de raming van de ontwikkeling van het internationale zakenverkeer per vliegtuig 
hebben we de veronderstelling gemaakt dat economische groei de mobiliteitsbehoefte 
drijft. In dat geval bedraagt de groei van de internationale zakelijke mobiliteit per vliegtuig 
(binnen Europa) circa 2,0% per jaar in het meetgebied (minmaal 0,9%, maximaal 3,1%; 

                                                      
3 Zie voor meer informatie: MIRT Verkenning Zuidoostvleugel Brabantstad, 2 oktober 2008. 
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afhankelijk van het gekozen CPB-scenario). Dit leidt tot circa 520.000 zakelijke 
bewegingen per vliegtuig in 2020 (minimaal 450.000, maximaal 590.000). 
 
Figuur 2.2: Zakelijke passagiersbewegingen in het meetgebied (uitgaand + inkomend), 2020 

Auto Trein Vliegtuig
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Bron: Goudappel Coffeng, ECORYS 

 

 

2.5 Hoe ontwikkelt de regionale leisuremarkt zich en welke 
verkeersbehoefte genereert dit? 

2.5.1 Huidige situatie 

Aangezien nog geen 20% van de reizigers via Eindhoven Airport een zakelijk motief 
heeft, is de ontwikkeling van de niet-zakelijke markt van groot belang voor de toekomst 
van de luchthaven. Om inzicht te krijgen in deze markt is voor een belangrijk deel geput 
uit het Continu Vakantie Onderzoek (CVO).  
 
Uit dit onderzoek bleek onder meer dat van de lange vakanties van de inwoners van 
Provincie Noord-Brabant circa 64% in het buitenland plaatsvindt. Voor één van de drie 
van deze buitenlandse lange vakanties wordt het vliegtuig gebruikt (zie figuur 2.3). In 
totaal gaat het om 664.300 vakanties, ofwel 1.328.600 passagiersbewegingen.  
 
Figuur 2.3: Internationale lange vakanties (>3 dagen) per vervoersmiddel, 2005 

1.164.800

30.600

116.800

664.300

37.400

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

auto (58%) trein (2%) touringcar (6%) vliegtuig (33%) overige
vervoermiddelen

(2%)

Va
ka

nt
ie

s 
bu

ite
nl

an
d 

va
nu

it 
N

oo
rd

 B
ra

ba
nt

 (2
00

5)

 
Bron: Continu Vakantie Onderzoek, bewerking ECORYS 
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Van de korte vakanties (minder dan 3 dagen) vindt 32% in het buitenland plaats. Bij 
slechts 3% van deze vakanties wordt het vliegtuig gebruikt (zie figuur 2.4). In totaal gaat 
het om 13.200 vakanties, ofwel 26.400 passagiersbewegingen.  
 
Figuur 2.4: Internationale korte vakanties (<3 dagen) per vervoersmiddel, 2005 
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Bron: Continu Vakantie Onderzoek, bewerking ECORYS 
 
Om het e.e.a. vergelijkbaar te maken met de beschrijving van de zakelijke markt hebben 
we op basis van enkele veronderstellingen de cijfers opgehoogd tot waarden die gelden 
voor het totaal aantal transportbewegingen als gevolg van de verkeersbehoefte van de 
inwoners van het meetgebied in 2007. Het hierbij om de volgende veronderstellingen:  

√ In Noord-Limburg is de ratio tussen het vakantiegedrag en het aantal inwoners 
gelijk aan de ratio in Noord-Brabant; 

√ De ontwikkeling van de vakantiemarkt in het meetgebied volgt de nationale 
ontwikkeling. Aangezien NBTC aangeeft dat de Nederlandse vakantiemarkt in de 
periode 2005-2007 is toegenomen met 4,7%, zijn we er in de analyse vanuit 
gegaan dat dit ook geldt voor de ontwikkeling van de vakantiemarkt in het 
meetgebied.  

Dit alles leidt ertoe dat totale mobiliteitsbehoefte per vliegtuig van de inwoners van het 
meetgebied circa 1,5 mln. passagiersbewegingen bedraagt (2007).  
 
Ook het inkomend toerisme genereert vanzelfsprekend een belangrijk deel van de 
luchtgebonden verkeersbehoefte. In totaal zorgde dit in 2007 voor circa 567.000 
passagiersbewegingen. 
 

2.5.2 Verwachte toekomstige ontwikkeling 

Om de toekomstige ontwikkeling van het luchtvervoer als gevolg van de ontwikkeling van 
de leisuremarkt te prognosticeren, heeft ECORYS drie scenario’s ontwikkeld. In het 
minimale scenario zijn we uitgegaan van een trendmatige groei van het aantal vakanties 
met 1,5% per jaar en een gelijkblijvend propensity to fly. In het maximale scenario zijn we 
uitgegaan van een gelijkblijvende toename van de propensity to fly (in de periode 1991-
2006 bedroeg dit gemiddeld 5,3% per jaar). In het gemiddelde scenario zijn we ervan 
uitgegaan dat de groei tussen de hierboven beschreven scenario’s in ligt.  
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Dit leidt tot de volgende aantallen passagiersbewegingen per vliegtuig in het meetgebied 
in 2020:  

√ Minimaal (gelijkblijvend propensity to fly): 1,8 miljoen; 
√ Maximaal (trendmatige groei propensity to fly): 3,0 miljoen; 
√ Verwachting ECORYS: 2,4 miljoen passagiersbewegingen. 

 
Indien de historische groei van het inkomend toerisme continueert, zal dit doorgroeien tot 
680.000 passagiersbewegingen in 2020 per vliegtuig in het meetgebied.  
 
  

2.6 Conclusie 

De totale luchtgebonden verkeersbehoefte in het meetgebied als gevolg van de verwachte 
ontwikkeling van de zakelijke en de leisuremarkt bedraagt minimaal 2,8 mln en maximaal 
4,3 mln passagiersbewegingen in 2020 (zie figuur 2.5).  
 
Figuur 2.5: Totale luchtgebonden verkeersbehoefte in het meetgebied, 2020 

 

Type 2007 2020 - min 2020 - max 
Verwachting 

ECORYS 

Zakelijke behoefte 

(uitgaand + inkomend) 
400.000 448.000 592.000 520.000 

Leisure behoefte 

(uitgaand) 
1.500.000 1.800.000 3.000.000 2.400.000 

Leisure behoefte 

(inkomend) 
567.000 550.000 680.000 615.000 

Totaal 2.467.000 2.798.000 4.272.000 3.535.000 

Marktaandeel Eindhoven 

Airport voor meetgebied 
16%  PM: business case PM: business case PM: business case 

Marktaandeel meetgebied 

voor Eindhoven Airport  
± 26% PM: business case PM: business case PM: business case 

Totaalbehoefte 

Eindhoven Airport 
1.500.000 PM: business case PM: business case PM: business case 

     

  
Bron: ECORYS 
 
ECORYS verwacht dat de ontwikkeling van de zakelijke en de niet-zakelijk markt bij 
elkaar circa 3,5 mln passagiersbewegingen genereert. De vraag is in hoeverre Eindhoven 
Airport in deze behoefte kan en zal voorzien. De business case, die door Stratagem wordt 
opgesteld, zal op deze vraag antwoord trachten te geven. 
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3 Potentiële bestemmingen Eindhoven Airport; 
geredeneerd vanuit de ruimtelijk-economische 
visie 

3.1 Inleiding 

Eindhoven Airport hanteert in haar business case de slogan ‘ten dienste van de regio’. 
Vanuit dit oogpunt is de luchthaven zeer geïnteresseerd in de bestemmingen die vanuit de 
ruimtelijk-economische visie geredeneerd, interessant kunnen zijn om vanaf Eindhoven 
Airport te bedienen. ECORYS heeft op basis van een aantal invalshoeken potentiële 
bestemmingen in kaart gebracht:  

√ Gewenste bestemmingen van het regionale bedrijfsleven; 
√ Huidige import- en exportrelaties van het regionale bedrijfsleven; 
√ Regio’s met een soortgelijk economisch profiel (kennisregio’s); 
√ Besliscentra van bedrijven met één of meerdere R&D-vestigingen in regio 

Eindhoven; 
√ Toekomstige economische groeicentra; 
√ Inkomend zakelijk verkeer; 
√ Populaire bestemmingen lange vakanties; 
√ Populaire bestemmingen korte stedentrips. 

Deze invalshoeken zullen in de volgende paragrafen achtereenvolgend worden behandeld.  
 
Overigens zijn in de analyse de bestemmingen die op dit moment vanaf Eindhoven 
Airport worden bediend (zie figuur 3.1), buiten beschouwing gelaten. ECORYS gaat ervan 
uit dat deze bestemmingen hun marktwaarde inmiddels hebben bewezen.  
 
Figuur 3.1: Huidige bestemmingen Eindhoven Airport, 2009 
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Reykjavik
Rome
Stockholm

 
Bron: Eindhoven Airport   
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3.2 Gewenste bestemmingen van het regionale bedrijfsleven 

Om de gewenste bestemmingen van het regionale bedrijfsleven in beeld te brengen, is 
gebruik gemaakt van enquêtes onder bedrijven via BZW (2008, 2009) en zakelijke 
reizigers (Forum; 2009). 
 
Hieruit kwam onder meer naar voren dat de auto en vliegtuig, in tegenstelling tot de trein, 
op dit moment zeer belangrijk zijn voor het internationale zakenverkeer vanuit de regio. 
De auto wordt voornamelijk gebruikt voor bestemmingen in een straal van 500 km van het 
meetgebied. Het gaat daarbij dus om bestemmingen in België en delen van Duitsland 
(Ruhrgebied) en Frankrijk.  
 
Het vliegtuig wordt gebruikt voor de bestemmingen op een grotere afstand. In circa 30% 
van de gevallen gaat het hierbij om ICA-bestemmingen (VS, Midden-Oosten en Zuidoost-
Azië), die veelal vanaf Schiphol worden gevlogen. Binnen Europa zijn de populairste 
bestemmingen van het regionale bedrijfsleven op dit moment Londen, Barcelona, Madrid, 
Parijs, Wenen en bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk en Oost-Europa. Voor de 
bestemmingen in Oost-Europa wordt relatief veel gebruik gemaakt van de luchthaven in 
Düsseldorf.  
 
De gewenste bestemmingen van het regionale bedrijfsleven, die op dit moment nog niet 
worden gevlogen vanaf Eindhoven Airport, zijn de volgende:  
 

√ Aberdeen   √ Lissabon 
√ Manchester   √ Athene 
√ Birmingham   √ Istanbul 
√ Berlijn    √ Warschau 
√ München   √ Moskou 
√ Hamburg   √ Helsinki 
√ Wenen    √ Oslo 
√ Zürich    √ Kopenhagen 
√ Geneve    √ Sint-Petersburg 
√ Nice    √ Parijs 

 
Aangezien Eindhoven Airport niet de ambitie heeft om in de toekomst ICA-bestemmingen 
te gaan bedienen, zijn deze bestemmingen in de analyse buiten beschouwing gelaten. 
 
 

3.3 Huidige import- en exportrelaties van het regionale bedrijfsleven 

Op basis van de ETIS database4 zijn de import- en exportrelaties van de regio in kaart 
gebracht. Binnen Europa onderhoudt het regionale bedrijfsleven de belangrijkste import-
relaties met het bedrijfsleven in Vlaanderen en Duitsland (zie figuur 3.2). Daarnaast valt 
de relatief sterke relatie met Dublin op.  

                                                      
4 Zie voor meer informatie: http://mapserver.reorient.org.uk/ODViewer/etis.aspx 
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Figuur 3.2: Importrelaties van het bedrijfsleven in Noord-Brabant 

 
Bron: ETIS Database, bewerking ECORYS 

 
Ook de belangrijkste exportrelaties onderhoudt Noord-Brabant met de omliggende regio’s 
(zie figuur 3.3). Daarnaast springen de exportrelaties met Milaan, Londen, Kopenhagen en 
Göteborg in het oog.  
 
Figuur 3.3: Importrelaties van het bedrijfsleven in Noord-Brabant 

 
Bron: ETIS Database, bewerking ECORYS 
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3.4 Regio’s met een soortgelijk economisch profiel (kennisregio’s) 

Op basis van de door ECORYS uitgevoerde Sociaal-economische Verkenning5 en input 
van Stichting Brainport zijn Europese regio’s met een soortgelijk economisch profiel in 
kaart gebracht. Deze regio’s onderscheiden zich van andere regio’s met hun technologie 
en innovatiekracht en worden ook wel ‘Districts of Creativity’ genoemd. Het gaat hierbij 
om de volgende regio’s: 
 

√ Helsinki   √ Milaan 
√ Stockholm    √ Kopenhagen/Malmö 
√ München   √ Wenen 
√ Schotland   √ Lyon-Grenoble 
√ Vlaanderen   √ Cambridge 

 
Om de ambitie van de regio op het gebied van kennis waar te kunnen maken, kan het 
versterken van de banden met (het bedrijfsleven in) de bovenstaande regio’s van groot 
belang zijn.  
 
 

3.5 Besliscentra van bedrijven met één of meerdere R&D-vestigingen 

Veel van de zakelijke trips hebben een intern karakter. Dit houdt in dat de trips zijn gericht 
op het bezoeken van collega’s die in andere vestigingen werkzaam zijn. De locaties van de 
hoofdkantoren van bedrijven die op dit moment een R&D-vestiging in regio Eindhoven 
hebben, vormen dan ook een belangrijke bestemming voor veel zakentrips. De hieronder 
getoonde lijst van bestemmingen vertoont dan ook veel overlap met de wensen van het 
regionale bedrijfsleven, zoals die in paragraaf 3.2 zijn beschreven. 
 

√ Amsterdam   √ Zürich 
√ Londen    √ Geneve 
√ Parijs    √ Milaan 
√ München   √ Barcelona  
√ Berlijn    √ Madrid 
√ Frankfurt   √ Stockholm 
√ Hamburg   √ Warschau 

 
 

3.6 Toekomstige economische groeicentra 

Een andere invalhoek zijn de economische winnaars van de toekomst. Deze regio’s 
vertonen nu in het algemeen weinig economische massa, maar worden aan de andere kant 
gekenmerkt door een sterke economische groei. Dit zijn regio’s die een versnelde 
ontwikkeling zullen doormaken en daarmee op korte termijn aan economische massa 
winnen. Daarnaast vindt in dit type regio’s veelal een versnelde verdienstelijking van de 

                                                      
5 ECORYS Nederland B.V. (2007), Sociaal-economische Verkenning Noord-Brabant; Excelleren door slim combineren. 
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economie plaats; een economie waarin de kennisgedreven bedrijven en instellingen een 
steeds grotere plek verwerven.  
 
In de recent gepubliceerde studie European Regional Prospects 2008 zijn de economische 
groeiverwachtingen voor de periode tot 2012 opgenomen voor steden en regio’s in alle 27 
EU-landen plus Noorwegen, Zwitserland en Rusland. De studie wordt jaarlijks gepubli-
ceerd door ERECO, een organisatie waarin ECORYS en een aantal andere vooraanstaande 
Europese economische onderzoeks- en adviesbureaus zijn verenigd. 
 
De top 10 regio’s van deze European Regional Prospects ziet ECORYS als mogelijke 
interessante bestemmingen voor Eindhoven Airport. Het gaat hierbij om de volgende 
bestemmingen: 
 

√ Moskou   √ Bratislava 
√ Sint-Petersburg   √ Sofia 
√ Vilnius    √ Tallinn 
√ Riga    √ Boekarest 
√ Warschau   √ Praag 

 
 

3.7 Inkomend zakelijk verkeer 

In de in 2009 uitgevoerde FORUM-enquête blijkt dat op Eindhoven Airport het aandeel 
bezoekers met een zakelijk motief ongeveer 15% bedraagt. Dit percentage verschilt echter 
sterk naar herkomst. Zo blijkt 43% van de passagiers uit Duitsland een zakelijk motief te 
hebben. Ook vanuit het Verenigd Koninkrijk (70%), Italië (45%) en Polen (35%) gaat het 
hierbij om een bovengemiddeld percentage. Dit geeft omgekeerd aan dat dit voor het 
(regionale) bedrijfsleven zeer relevante bestemmingen kunnen zijn. 
 
 

3.8  Populaire bestemmingen lange vakanties 

Aangezien nog geen 20% van de reizigers via Eindhoven Airport een zakelijk motief 
heeft, is de ontwikkeling van de niet-zakelijke markt van groot belang voor de toekomst 
van de luchthaven. Om inzicht te krijgen in deze markt is voor een belangrijk deel geput 
uit het Continu Vakantie Onderzoek (CVO).  
 
Hieruit blijkt onder meer een duidelijk verband tussen de bestemming en het gebruikte 
vervoersmiddel. Vooral bestemmingen in Spanje, Italië, Griekenland, Turkije en buiten 
Europa (=ICA) worden met het vliegtuig bereikt (zie figuur 3.4).  
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Figuur 3.4: Bestemmingen van internationale lange vakanties (>3 dagen) per vervoersmiddel, 2005  
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Bron: Continu Vakantie Onderzoek, bewerking ECORYS 
 
 

3.9 Populaire bestemmingen korte stedentrips 

Bij de buitenlandse korte vakanties geldt een duidelijke voorkeur voor België en Duitsland 
(en daarmee de auto als vervoermiddel). Per vliegtuig worden vooral bestemmingen in 
Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk aangedaan (zie figuur 3.5). 
 
Figuur 3.5: Bestemmingen van internationale korte vakanties (<3 dagen) per vervoersmiddel, 2005  
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Bron: Continu Vakantie Onderzoek, bewerking ECORYS 
 
 

3.10 Conclusie 

Vanuit meerdere invalhoeken kunnen potentiële bestemmingen voor Eindhoven Airport in 
beeld worden gebracht. We hebben deze invalshoeken gebundeld en op basis daarvan een 
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shortlist gemaakt van bestemmingen die vanuit meerdere invalshoeken interessant kunnen 
zijn voor toekomstige bediening vanaf Eindhoven Airport. 
 
De locaties die vanuit twee of meer invalhoeken interessant kunnen zijn voor bediening 
vanaf Eindhoven Airport worden in de onderstaande tabel weergegeven. 
 
Tabel 3.1: Potentiële bestemmingen geredeneerd vanuit ruimtelijk-economische visie 
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Aberdeen √  √   √   

Athene √      √  

Berlijn √   √  √  √ 

Birmingham √     √   

Geneve √   √     

Hamburg √   √  √   

Helsinki √  √      

Istanbul √      √  

Kopenhagen √  √      

Lissabon √      √  

Lyon-Grenoble √  √      

Manchester √     √   

Moskou √    √    

München √  √ √  √   

Parijs √   √    √ 

Sint-Petersburg √    √    

Warschau √   √ √ √   

Wenen √  √      

Zürich √   √     

         

Bron: ECORYS 
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4 Belangrijkste planologische ontwikkelingen in 
Zuidoost-Brabant 

4.1 Inleiding 

In hoofdstuk 2 van deze ruimtelijk-economische visie werd duidelijk dat het meetgebied in 
2020 minimaal 2,8 mln en maximaal 4,3 mln passagiersbewegingen per vliegtuig aan 
luchtgebonden verkeersbehoefte genereert. De vraag is in hoeverre Eindhoven Airport in 
deze regionale behoefte kan voorzien.  
 
Eén van de mogelijke beperkende factoren voor een verdere ontwikkeling van de 
luchthaven zouden planologische ontwikkelingen in de nabije omgeving van Eindhoven 
Airport kunnen zijn. Gemeente Eindhoven en Provincie Noord-Brabant hebben ECORYS 
daarom gevraagd om in het kader van dit onderzoek de planologische ontwikkelingen in 
het gebied op systematische wijze in kaart te brengen.  
 
 

4.2 Planologische ontwikkelingen in Zuidoost-Brabant 

Op basis van gegevens van de Nieuwe Kaart6 en input van het Samenwerkingsverband 
Regio Eindhoven (SRE) zijn de belangrijkste planologische ontwikkelingen in de 
omgeving van Eindhoven Airport in kaart gebracht (zie figuur 4.1). Hieruit blijkt dat er bij 
de huidige 35 Ke-contour geen planologische beperkingen gelden.  

                                                      
6 Zie voor meer informatie: http://www.nirov.nl/Home/Projecten/De_Nieuwe_Kaart/Website.aspx.  
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Figuur 4.1: Planologische ontwikkelingen in Zuidoost-Brabant 

 
Bron: NIROV en SRE (2009), bewerking ECORYS 
 
 

4.3 Ontsluiting van de luchthaven 

Een andere mogelijke beperkende factor zou de ontsluiting van de luchthaven kunnen zijn. 
Op basis van studies van Rijkswaterstaat en de Netwerkanalyse BrabantStad (2006) is 
nagegaan in hoeverre verdere ontwikkeling van de luchthaven tot knelpunten zou kunnen 
leiden in het regionale wegennetwerk. Uit deze analyse is gebleken dat in de directe 
omgeving van de luchthaven een aantal (mogelijke) knelpunten bestaan, die zeker bij 
verdere uitbreiding van de luchthaven, (meer) aandacht behoeven (zie figuur 4.2).  
 
Figuur 4.2: Bereikbaarheid Eindhoven Airport 

 
Bron: Rijkswaterstaat 
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De waarden in figuur 4.2 geven de verhouding tussen wegintensiteit en wegcapaciteit aan. 
De rode waarden (boven 0,85) wijzen op een verhoogde intensiteit en daarmee op een 
knelpunt. Waarden tussen de 0,7 en 0,85 zijn aandachtspunten voor de toekomstige 
ontwikkeling van de regio.  
 
Qua openbaar vervoer is Eindhoven Airport vooralsnog slecht bereikbaar. Zowel vanaf 
Eindhoven Centraal als vanaf station Best kost het ongeveer 20 minuten tijd om het 
vliegveld per bus te bereiken.  
 
Figuur 4.3: Huidig mobiliteitsprofiel per openbaar vervoer 

Eindhoven AirportEindhoven Airport  
Bron: Netwerkanalyse BrabantStad 

 
Om de bereikbaarheid van de regio in de toekomst te verbeteren worden in de MIRT-
verkenning Zuidoostvleugel Brabantstad enkele projecten genoemd: 

√ Hoogwaardig Openbaar Vervoer, zoals Station Acht/Eindhoven-West (dichtbij 
Eindhoven Airport); 

√ Verbeterde dienstregeling Eindhoven - Aachen/ Dusseldorf Hbf. 
 
Daarnaast geeft de landelijke markt- en capaciteitsanalyse aan dat de spoorcorridors 
moeten worden verbeterd.7 Het gaat daarbij onder meer om de trajecten Utrecht-
Eindhoven en Den Haag/Rotterdam-Eindhoven. 
  
 

4.4 Conclusie 

De analyses met betrekking tot eventuele beperkende factoren maakt duidelijk dat er in de 
directe omgeving van Eindhoven Airport enkele bedrijventerreinen en woonwijken zijn 
gepland. Bij de huidige 35 Ke-contour gelden echter geen planologische beperkingen. Met 

                                                      
7 Zie voor meer informatie: Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2007), Landelijke Markt- en Capaciteitsanalyse Spoor. 
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betrekking tot de ontsluiting van de regionale luchthaven vragen enkele (spoor)wegen in 
de directe omgeving om aandacht op het moment dat de luchthaven een verdere 
ontwikkeling zal doormaken. 


