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Ministerie van Defensie 
 

Vliegbasis Leeuwarden 

Sectie Communicatie 

 
Keegsdijkje 7 

MPC 80 A 

Postbus 8762 

4820 BB Breda 

Nederland 

www.luchtmacht.nl 

 
Contactpersoon 

TLT J.M. Tol 

Medewerker Sectie 

Communicatie 
 

T    +31 (0)58 234 67 00 

MDTN    *06 493 6700 

J.M.Tol@mindef.nl 

Onze referentie 

2019003830 

Bij beantwoording datum, 

onze referentie en betreft 

vermelden. 

 

 

Ingevolge de besluitvorming van de gehouden commissie vergaderingen doe ik u 

bij deze het klachtenoverzicht over de maand oktober 2018 toekomen.   

 

 

De Commandant Vliegbasis Leeuwarden 

 
 

  

A.S. Stallmann 

Kolonel-vlieger 

 

 

Bijlagen: 

A- Klachtenoverzicht maand oktober 2018 

B- Grafiek  

C- Overzicht per plaats 

D- Persberichten 
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Rapportage klachtenoverzicht COVM Leeuwarden oktober 2018  
 

 

   

Melding 

 

 Vlucht Reactie 
 

Nr Datum Tijd Plaats Postcode Omschrijving 
 

Categorie Aantal Type Operator Proc. D/A Factoren Uitleg 
 

Status 

LW10306 06-10-

2018 

07:00 RIE 8811HL Heel vervelend om na een lange 

werkweek gewekt te worden door 

een lang aanhoudend geluid om 7 

uur s ochtends. Ik hoorde mn kind 

niet eens huilen.... 

VLI 1 MIL KLU J D  Mevrouw aangegeven dat 

we het vervelend vinden dat 

zij en haar kindje 

opgeschrikt zijn door het 

geluid. Daarna geïnformeerd 

over de QRA, nogmaals 

benadrukt dat we de situatie 

begrijpen en ernaar streven 

om goed te informeren. 

E 

LW10310 06-10-

2018 

06:36 WJELSRYP 8842LV Op zaterdag 6 oktober word ik om 

06:36 uur gewekt door twee F16's 

die terugkeren naar vliegbasis 

Leeuwarden. Deze vluchten zijn 

inbound (landen op de 24/06) en 

maken overmatig veel lawaai. Gelet 

op het feit dat het weekend is zou 

een slow descent op zijn plaats zijn 

geweest in plaats van vol in de 

ankers te gaan. 

VLI 1 MIL KLU J D  Na telgesprek met melder 

nader onderzoek gedaan. 

Kon geen afwijking vinden, 

m.u.v. NW wind. Draagt het 

geluid tot ver naar 

woonplaats melder. 

Opstijgen vanaf baan 23 

rond tijdstip van melding. 

Landing op baan 05 rond 

06:56u. Is natuurlijk 

vervelend dat omgeving zo 

vroeg in weekend wakker  

 

J 
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wordt van QRA inzet.  

Dit ook met melder gedeeld.  

LW10307 06-10-

2018 

06:36 LJOUWERT 8913AP Op een zaterdag wanneer we 

eindelijk kunnen uitslapen gestoord 

worden door een straaljager die er 

ook nog een aantal minuten over 

deed om over te vliegen. Tenminste 

het geluid bleef een paar minuten 

hangen. De kinderen schrokken en 

waren bang en iedereen was 

wakker. Alles eindelijk weer rustig 

en begint de ellende tegen 6.57 

weer. Ik dacht dat de straaljagers 

niet s’ochtends al zo vroeg mochten 

vliegen... 

VLI 1 MIL KLU J A Angst, Kinderen Melder uitgelegd dat het om 

een QRA-scramble ging. 

Begrip getoond voor 

verstoring van de 

zaterdagochtend. Uitgelegd 

wat de noodzaak is van een 

QRA. Verwezen naar 

oorzaak QRA van dit geval. 

Gevraagd om begrip voor de 

QRA. 

E 

LW10309 06-10-

2018 

03:00 LJOUWERT 8918LW Er werd zo laag en luid gevlogen 

boven Bilgaard dat iedereen bij mij 

thuis wakker werd. Niet eerder zo 

erg geweest! 

VLI 1 MIL KLU J D  QRA inzet uitgelegd, Ervan 

uitgaande dat het hierom 

ging i.v.m. ander tijdstip (is 

toen niet gevlogen). Begrip 

voor de klacht, veroorzaakt 

natuurlijk onrust en men 

weet niet wat er aan de 

hand is. Dit ook in de mail 

meegenomen. 

E 

LW10311 09-10-

2018 

21:00 STIENS 9051GT Overlast van vliegtuigen die precies 

boven het huis draaien en 

afremmen. Gesprekken in huis 

moeten onderbroken worden ivm 

geluid. 

VLI 1 MIL KLU N A  Meerdere vliegtuigen vlogen 

inderdaad over Stiens op 

dat moment, kwamen terug 

van oefening en beoefenden  

 

X 
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een aantal doorstarts 

voordat ze gingen landen. 

Geen afwijkingen gevonden, 

mevrouw wenst geen 

reactie. 

LW10312 11-10-

2018 

16:17 GYTSJERK 9061AA Wij hebben een monumentaal pand. 

Het trilt helemaal. Ik zit op de bank 

en ik voel de beweging/trilling. Alsof 

er een aardbeving is. Niet prettig. 

VLI 1 MIL KLU J D Trillingen Telefoonnummer klopte 

niet, mail gestuurd met 

uitleg. Mocht mevrouw nog 

wel gebeld willen worden, 

aangeboden dat ze dan een 

mail kan sturen met juiste 

nummer. 

E 

LW10314 16-10-

2018 

10:26 LJOUWERT 8916CL Normaliter geen problemen met 

luchtverkeer Defensie, maar 

vandaag denkt de piloot dat de tank 

leeg moet, constante afterburner-

herrie 200 meter aan de rand de 

woonwijk. Extreem onnodig. 

VLI 1 MIL KLU N D  Gezocht naar mogelijk 

afwijkend vliegpatroon of 

andere opvallendheden, 

niets kunnen vinden. F-16's 

zijn idd opgestegen met AB. 

Melder uitgelegd waarom 

daar soms voor gekozen 

wordt. Vervelend dat 

meneer een toename in 

geluid heeft ervaren bij deze 

take-off 

3 

LW10315 29-10-

2018 

19:39 WJELSRYP 8842LV Er wordt weer met fors geweld 

aangevlogen uit westelijke richting 

en met heel veel vermogen geremd. 

Ondanks dat het avondvliegen is 

aangekondigd is dit uitermate 

storend vanwege het overbodige 

VLI 1 MIL KLU N A  Vervelend dat melder last 

heeft gehad van het geluid. 

Gekeken naar afwijkend 

vlieggedrag of 

bijzonderheden, maar niets  

 

E 
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lawaai. Het betreft het avondvliegen 

van vliegbasis Leeuwarden. 

kunnen vinden. F-16’s 

kunnen, in tegenstelling tot 

een aantal andere 

toestellen, maar op één 

manier landen en daarbij 

kunnen zij niet meer of 

minder ‘afremmen’ door 

bijvoorbeeld meer of minder 

gas te geven. Enige oorzaak 

voor meer ondervonden 

geluid is de windkracht en –

richting. 

LW10317 31-10-

2018 

19:45 DAMWÂLD 9104BX Ontzettend veel lawaai van de F16 

's die overvliegen. Angstig.  

VLI 1 MIL KLU N A Angst Ging om 2 kisten die 

oefenden boven NO-FR, op 

grote hoogte (+10.000ft) 

Een daarvan is gedurende 

een aantal minuten iets 

lager gezakt rond 20.00u. 

Geen bijzonderheden. 

Melder wenst geen reactie. 

X 

LW10316 31-10-

2018 

19:52 REITSUM 9175GE Weer irritant veel lawaai na een dag 

een hard werken. 

VLI 1 MIL KLU N A  Melder uitgelegd dat het 

ging om een CAS oefening, 

vandaar lange tijd actief in 

een gebied. Uitgelegd 

waarom het nodig is, maar 

ook dat we begrijpen dat 

het meneer zijn avondrust 

verstoord na hard werken. 

E 
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Klachtenoverzicht vliegbasis Leeuwarden 
oktober 2018 

         

              Omschrijving Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 
 Vliegbasis 18 21 13 82 15 20 12 12 10 10  0 0 

 Grondlawaai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                           

                           
                           
 Totaal 18 21 13 82 15 20 12 12 10 10 0 0 

 

              Totaal vliegbasis 213 
           Totaal grondlawaai 0 
           Totaal 213 
           

             

             

              

              Totaal aantal klachten 2018 
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KLACHTENOVERZICHT PER PLAATS 2018 
         

               
Plaats jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

  
Aldtsjerk 

     
1 

        
Achlum 

  
1 

           
Baard 

   
1 

          
Bitgummole 1 

  
2 1 

         
Britsum 

    
3 2 1 

 
2 

     
Broeksterwâld 

        

1 

     
Burdaard 

   
2 1 

         
Damwâld 

         
1 

    
Deinum 

 
1 

            
Dronryp 

 
3 4 12 

 
1 

 
7 1 

     
Ferwerd 

 
1 1 

     
2 

     
Frentsjer 1 

  

3 1 

  

1 

      
Gytsjerk 2 4 

    
2 

  
1 

    
Harns 

 
2 

 
1 

          
Hijum 

    
1 

         
Hallum 

    
1 

 
1 

       
Ingelum 

 
1 

            
Jelsum 

 

1 

 

1 1 1 

 

1 

      
Koarnjum 3 

 
1 8 1 

 
1 

 
1 

     
Lekkum 

   
1 

  
1 

       
Ljouwert 7 4 3 18 3 14 5 

 
1 3 

    
Marssum 

 
1 2 11 1 

  
1 

      
Menaam 1 

  
2 

          
Nij Altoenae 

       

2 

      
Oentsjerk 

 
1 

 
1 

          
Reitsum 

   
1 

     
1 

    
Rie 

         
1 

    
Rinsumageast 1 

  
1 

          
Sint Anne 2 2 

 
1 

    
1 

     
Snakkerbourren 

     

1 

        
Stiens 

   
12 1 

 
1 

  
1 

    
Tzum 

   
2 

    
1 

     
Wanswert 

   
1 

          
Wjelsryp 

         
2 

    
Wyns 

  
1 1 

          
Totaal 18 21 13 82 15 20 12 12 10 10 

  

213 
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Datum 28 september 2018 

 

Persbericht 

 

Vliegbasis Leeuwarden neemt 

verantwoordelijkheid luchtruimbescherming 
over 
 

Op 4 oktober 2018 neemt vliegbasis Leeuwarden de QRA-taak over van vliegbasis Volkel. 

Eén van de taken van de Koninklijke Luchtmacht is om adequaat te reageren op 

schendingen van het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg. Om die reden staan 

vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week twee F-16’s gereed. Dit wordt de 

zogenaamde Quick Reaction Alert (QRA) taak genoemd. Deze taak wordt uitgevoerd om 

de veiligheid in de lucht te bewaken. 

 

Nederland en België leveren bij toerbeurt QRA-jachtvliegcapaciteit. Dat gebeurt vanaf vliegbasis 

Leeuwarden of vliegbasis Volkel en de Belgische vliegbases Kleine-Brogel of Florennes. Van 

donderdag 4 oktober tot en met 21 november 2018 neemt vliegbasis Leeuwarden de bescherming 

van het luchtruim van de Benelux over van vliegbasis Volkel.  

 

De QRA kan binnen enkele minuten opstijgen om een ongeïdentificeerd toestel te onderscheppen. 

De QRA taak wordt in nauwe samenwerking met het Air Operations Control Station (AOCS) in 

Nieuw Milligen uitgevoerd. Wanneer de gevechtsleiding van het AOCS opmerkt dat een vliegtuig 

het Nederlandse luchtruim binnenvliegt zonder radiocontact te maken, worden de F-16’s van de 

QRA gealarmeerd om op te stijgen en het toestel te onderscheppen. De luchtgevechtsleiding 

binnen Europa werkt samen op het moment dat ongeïdentificeerde vliegtuigen naar een luchtruim 

van een naburig land dreigen te vliegen, zodat voortijdig kan worden ingespeeld op mogelijk 

naderende dreiging. 

Voor meer informatie over de QRA, zie http://www.defensie.nl/onderwerpen/taken-in-

nederland/verdediging-nederlands-luchtruim. Wilt u meer weten over vliegbewegingen, zie 

http://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766. Voor vragen 

en eventuele geluidshinderklachten kunt u bellen met het gratis telefoonnummer 0800 – 0226033. 

Klachten kunnen eveneens online worden ingediend via 

http://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen/klachten-geluidsoverlast   

Vliegbasis Leeuwarden 

Sectie Communicatie 

 
Keegsdijkje 7 

MPC 80 A 

Postbus 8762 

4820 BB  BREDA 

www.luchtmacht.nl 

 

 

 

http://www.defensie.nl/onderwerpen/taken-in-nederland/verdediging-nederlands-luchtruim
http://www.defensie.nl/onderwerpen/taken-in-nederland/verdediging-nederlands-luchtruim
http://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen
http://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen/klachten-geluidsoverlast
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F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht vliegen vanaf maandag 8 

oktober 2018 weer in de avonduren. In de weken 41, 44, 45, 48 en 

50 wordt er vanaf vliegbasis Volkel en Leeuwarden van maandag tot 

en met vrijdag gevlogen tot uiterlijk 00.00 uur. Avondvliegoefeningen zijn 

noodzakelijk om grondpersoneel en vliegers optimaal voor te bereiden op hun 

taak, 24/7 inzetbaar zijn, waar dan ook ter wereld.  

 

 

Daadwerkelijke inzet van F-16’s vindt voornamelijk plaats bij duisternis. Het toestel is uitgerust 

voor nachtelijke operaties. Zo heeft de vlieger de beschikking over geavanceerde 

nachtzichtapparatuur. Om deze middelen optimaal te kunnen benutten tijdens huidige en 

toekomstige missies moet er regelmatig getraind worden, ook in het donker. 

 

Voor de F-16 vliegers van de Koninklijke Luchtmacht zijn deze vluchten essentieel om de 

inzetgereedheid te waarborgen. Momenteel opereren F-16’s vanuit Jordanië in coalitieverband in de 

strijd tegen IS. 
 

Informatie 

Vanwege operationele redenen of onvoorziene omstandigheden kan van  bovenstaande planning 

worden afgeweken. Wilt u meer weten over vliegbewegingen, zie luchtmacht.nl/vliegbewegingen of 

NOS teletekst pagina 766. Voor vragen en eventuele geluidhinderklachten kunt u bellen met het 

gratis telefoonnummer 0800 – 0226033. Klachten kunnen eveneens worden ingediend via 

luchtmacht.nl/geluidshinder  

 

 

Mededeling voor de redactie (niet bestemd voor publicatie) 

Wij verzoeken u ruime bekendheid te geven aan bovenstaand persbericht gezien de mogelijke 
impact voor de omgeving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de sectie 

communicatie van vliegbasis Volkel, telefoonnummer: 0413 – 27 66 01 of de sectie communicatie 
van vliegbasis Leeuwarden, telefoonnummer: 0582 – 34 67 00. 
 
Volg ons op Twitter : @Kon_Luchtmacht 

Volg ons op Facebook : http://www.facebook.com/Luchtmacht  

Ministerie van Defensie 
 

Commando 

Luchtstrijdkrachten 

 

Sectie Communicatie 

 
Keegsdijkje 7 

MPC 80 A 

Postbus 8762 

4820 BB Breda 

 

www.luchtmacht.nl 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Datum 20 september 2018 

 

Persbericht 
 
 

F-16’s gaan weer avondvliegen in 2018 

http://www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen
http://www.luchtmacht.nl/geluidshinder
http://www.facebook.com/Luchtmacht
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Datum 25 oktober 2018    

 

Persbericht 
F-16’s oefenen boven de Marnewaard 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Van maandag 29 oktober tot en met vrijdag 2 november oefent de Koninklijke 
Luchtmacht samen met de School Grond-Lucht Samenwerking. Militairen van de 
Landmacht, Luchtmacht en het Korps Mariniers werken hier samen in alles wat te maken 

heeft met militaire grond-luchtoperaties. De oefening zal voornamelijk plaatsvinden in 

de omgeving van de Marnewaard. Van maandag tot en met donderdag wordt er tussen 
12.00 uur en 20.00 uur geoefend en op vrijdag wordt er alleen in de ochtend geoefend.   
 

F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht leveren samen met een civiel Aero L-39 Albatros toestel CAS 

(Close Air Support) ondersteuning aan de troepen op de grond. Dit houdt in dat de troepen op de 

grond een gevecht simuleren waarbij zij zogenaamd indirecte vuursteun krijgen van F-16’s. Zij 

houden contact met de vliegers en geven aan welke doelen uitgeschakeld moeten worden. De 

vliegers hebben daarbij zicht op de grond nodig en zullen daarom vaak boven land vliegen. Soms 

worden zij geïnstrueerd om een doel meerdere keren aan te vallen en zullen ze dus ook meerdere 

naderingen maken. Het is zowel voor de grondtroepen als voor de vliegers een waardevolle training 

en noodzakelijk om diverse vaardigheden op peil te kunnen houden en te kunnen oefenen. Er 

worden geen echte wapens ingezet bij deze oefening. 

 

Informatie 

Vanwege operationele redenen of onvoorziene omstandigheden kan van bovenstaande planning 

worden afgeweken. Wilt u meer weten over vliegbewegingen, zie luchtmacht.nl/vliegbewegingen of 

NOS teletekst pagina 766. Voor vragen en eventuele geluidhinderklachten kunt u bellen met het 

gratis telefoonnummer 0800 – 0226033. Klachten kunnen eveneens worden ingediend via 

luchtmacht.nl/geluidshinder  

 

 
Ministerie van Defensie 
 

Commando 

Luchtstrijdkrachten 

Vliegbasis Leeuwarden 

 

Sectie Communicatie  

 
Keegsdijkje 7  
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4820 BB Breda 
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