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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 

CLSK2019003833 

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 januari 2019 toekomen.   

 

 

De Commandant Vliegbasis Leeuwarden 

 
 

  

A.S. Stallmann 

Kolonel-vlieger 

 

 

Bijlagen: 

A- Klachtenoverzicht maand januari 2019 

B- Grafiek  

C- Overzicht per plaats 

D- Persberichten 
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Rapportage klachtenoverzicht COVM Leeuwarden januari 2019  
 

 

  

Melding 

 

 Vlucht Reactie 
 

Nr Datum Tijd Plaats Postcode Omschrijving 
 

Categorie Aantal Type Operator Proc. D/A Factoren Uitleg 
 

Status 

LW00001 07-01-

2019 

20:30 DRONRYP 9035VK Avondvliegen , veel lawaai VLI 1 MIL KLU N A  Melder wenst geen reactie. Gaat 

om take-off tweede wave van vlb 

leeuwarden, 6 kisten. 

X 

LW00003 14-01-

2019 

13:07 LJOUWERT 8915HV Overlast van blaffende honden in wijk 

Westeinde, met name in de nacht. Mevrouw 

weet dat het niet gelijk opgelost kan worden, 

maar zou graag in gesprek gaan hoe defensie 

hier mee omgaat. 

GRO 1 ALG KLU J D Dieren Melder alle maatregelen uitgelegd 

zoals de geluidswal, isolering, 

aanpassing etenstijden voor 

honden, etc. 

V 

LW00005 14-01-

2019 

20:58 MARSSUM 9034GV 20:58 2 f16 laag, rechtover dorp,na-

verbranders aan 

LAA 1 MIL KLU J A  Melder neemt na 4x  de telefoon 

nog niet op. Laatste keer gebeld op 

7-3 

3 

LW00004 15-01-

2019 

20:45 LJOUWERT 8925HB Vliegbasis Leeuwarden vindt het nodig om zo 

net na de vakantie en precies in de week dat 

de basisschoolkinderen cito-toetsen hebben 

en dus hun nachtrust goed kunnen gebruiken, 

‘s avonds flink laag over de stad te vliegen. Ik 

vind het echt zeer respectloos hoe er met de 

burger en kinderen wordt omgegaan. Lees 

jezelf eens wat in ipv blind dit soort zaken in te 

plannen. 

VLI 1 MIL KLU J A  Begrip getoond voor melder, 

uitgelegd wat vlb doet in planning 

om stad te ontzien. ook uitgelegd 

dat onmogelijk is om met alles 

rekening te houden. Dan zou men 

nooit meer kunnen vliegen, dan is 

men niet meer inzetgereed. 

E 
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LW00006 16-01-

2019 

19:46 MARSSUM 9034GV 2xf16 laag, rechtover dorp, nabranders aan 

 

LAA 1 MIL KLU J A  Melder neemt na 4x  nog niet op. 3 

LW00008 17-01-

2019 

19:50 MARSSUM 9034GV Dit is de derde avond op rij dat de toestellen 

geen rondje om Marsum doen, doch met 

bulderend geweld over onze woning vliegen. Is 

dit nu echt nodig? Hopelijk krijg ik nu wel een 

reactie. Van mijn opmerkingen van vorig jaar 

heb ik namenlijk nog steeds niets gehoord.  

LAA 1 MIL KLU J A  Meegenomen in zelfde gesprek van 

klacht op 18-01 

J 

LW00007 17-01-

2019 

16:25 MARSSUM 9034HA De straaljagers vlogen vandaag rond 16.25 uur  

veel te laag recht over het huisje bij de 

molen....dat gebeurd de laatste weken steeds 

vaker....voorheen vlogen ze meer in westelijke 

richting.  

LAA 1 MIL KLU J A  Melder uitgelegd dat er niet met AB 

wordt gevlogen om volgens 

planning binnen geluidscontouren 

te blijven. F-16 heeft langere weg 

nodig om te klimmen. Vliegt 

daarmee laag over dorp. Geen 

bochtje mogelijk. Begrip getoond 

voor situatie 

E 

LW00009 18-01-

2019 

10:27 MARSSUM 9034GV Omstreeks deze tijd gingen opnieuw een paar 

toestellen boven het dorp omhoog. Het bochtje 

om Marsum werd dus weer genegeerd. 

Ondanks alle toezeggingen van de basis is 

opnieuw een klacht indienen weer nodig. 

Gisteravond en 2 avonden daarvoor was dit 

ook al het geval en heb toen ook een 

klachtenformulier ingevuld. 

VERBETERING VAN GEDRAG IS 

DRINGEND GEWENST. 

LAA 1 MIL KLU N D  Uitleg gedaan over zonder AB 

vertrekken, zorgt voor langer en 

lager vliegpatroon over Marssum. 

Melder wil graag dat opmerking 

wordt meegenomen. Heb 

opmerking genoteerd en 

meegenomen naar het squadron ter 

evaluatie (ging om links afdraaien 

na take-off) 

 

 

 

 

J 
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LW00010 21-01-

2019 

12:05 ALDTSJERK  9064KC Oorverdovend lawaai wegens te laag over 

huizen vliegen. Als de persoon in kwestie 

graag wil neerstorten, laat hij dat dan boven 

zee doen en niet op ons dorp. 

LAA 1 MIL KLU J D  Melder wenst geen reactie.  

Een aantal doorstarts waarin ze 

aanvliegen op de baan en dan weer 

optrekken, om daarna te gaan 

landen of om nog eens te proberen. 

Belangrijke oefening voor onze 

vliegers, vliegen daarbij idd laag 

X 

LW00011 22-01-

2019 

03:00 BITGUMMOLE 9045TS Hallo vliegbasis Leeuwarden. 

Eindelijk weet ik waar het geluid midden in de 

nacht vandaan komt, bij jullie vliegbasis, 

geproduceerd door de baanvegers. 

Het geluid is er elke dag en het begint midden 

in de nacht tot in de ochtend en om 6 uur 

wordt het ook nog eens harder, dag in dag uit 

en ook nog zeven dagen in de week, week in 

week uit en dit is volgens mij al maanden aan 

de gang.  

Het is geen lawaai maar een eentonige toon, 

wat ik niet zozeer in mijn oren hoor maar in 

mijn hoofd, en ook al heb de  ramen allemaal 

dicht ik blijf het horen. 

Het is heel irritant en ik slaap hierdoor soms 

slecht, en ik wordt er ook nog eens elke dag 

mee wakker, ben hierdoor soms saggerijnig 

van. 

Dan heb ik nog liever dat lawaai in de ochtend 

van voorheen dan dit, maar liever ook niet. 

Hopelijk komen we  tot een oplossing. 

De buurman piet. 

GRO 1 ALG KLU J A Gezondheid Meerdere malen (meer dan 3x, op 

verschillende momenten) 

geprobeerd telefonisch contact te 

zoeken met melder. Helaas niet 

gesproken. Melding heeft geen 

relatie tot de baanvegers. Ten tijde 

van melding werd er in de avond 

gevlogen. Melding al eerder gehad. 

Onze baanvegers beginnen in de 

ochtend pas om 0630u en bij 

avondvliegen pas aan het einde 

van de ochtend. De baanvegers 

wisselen vaak van positie en 

richting, dus het geluid wordt dan 

zachter of harder, maar blijft nooit 

eentonig. Onderzoek gedaan naar 

oorzaak, maar geen oorzaak 

kunnen vinden op de vliegbasis. 

3 
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LW00014 23-01-

2019 

15:00 BRITSUM 9055MA Vooral bij weinig tot geen wind blijft er een 

Kerosine stank “hangen” hoe schadelijk is dat , 

krijg er namelijk hoofdpijn van 

VLI 1 MIL KLU J D Angst, Gezondheid Melder per email beantwoord. Op 

dit moment is onduidelijk wat de 

gevolgen van luchtvaartuistoot zijn 

voor de gezondheid in de 

omgeving. RIVM doet momenteel 

onderzoek bij Schiphol hierna, 

resultaten worden pas in 2024 

verwacht 

E 

LW00012 28-01-

2019 

20:30 FRENTSJER 8801XB Gaat nu al meer dan een uur door en ze lijken 

wel rondjes over ons huis te vliegen. 

VLI 1 MIL KLU J A  Melder per email geantwoord. Op 

tijdstip melding stonden onze F-16's 

nog op de grond, die stegen op om 

20.45u. Daarna zijn zij eenmalig 

over Franeker naar de 

oefengebieden gevlogen, maar niet 

meer boven Franeker geweest. 

E 

LW00013 28-01-

2019 

20:53 WINSUM 8831ZS Wil u toch een keer laten weten dat alle 

avondoefeningen vliegbasis Lwrd mij tot een 

last zijn in Winsum. Net zoals vanavond 

gedurende een aanzienlijk aantal uren met vol 

gas of wat daar op lijkt vertrekken. Verstoord 

dagelijkse gang van zaken behoorlijk. Bellen, 

nieuws kijken/luisteren, kind wakker om een 

paar te noemen.  

VLI 1 MIL KLU J A Kinderen Volgens procedure gevlogen. 

Ondanks de wil van de vliegbasis 

om in contact te komen heeft 

melder aangegeven hier geen 

behoefte aan te hebben. Vliegbasis 

is bewust van de impact van 

avondvliegen en heeft hier ook 

begrip voor 

X 

 

  

 

 



 Pagina 6 van 8  
 

 

 

Omschrijving Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Vliegbasis 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Totaal 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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KLACHTENOVERZICHT PER PLAATS 2018 
        

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

 Aldtsjerk 1                       
 

Bitgummole 1                       

 Britsum 1                       
 

Dronryp 1                       

 Frentsjer 1                       

 Ljouwert 2                       

 Marssum 5                       
 

Winsum 1                       
 

Totaal 13                       
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F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht vliegen vanaf maandag 7 januari 2019 

weer in de avonduren. In week 2, 3, 5, 6, 8, en 9 wordt er vanaf vliegbasis 

Leeuwarden van maandag tot en met donderdag gevlogen tot uiterlijk 23.00 

uur. Op vrijdag wordt er overdag gevlogen. 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 toekomstige inzet 

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.  
 

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 Leeuwarden, telefoonnummer: 0582 – 34 67 00. 

 
Volg ons op Twitter : @vlbleeuwarden 
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 december 2018 

 

Persbericht 
 
 

F-16’s gaan weer avondvliegen in 2019 

http://www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen
http://www.luchtmacht.nl/geluidshinder
http://www.facebook.com/Luchtmacht

