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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 

CLSK2019003828 

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 februari 2019 toekomen.   

 

 

De Commandant Vliegbasis Leeuwarden 

 
 

  

A.S. Stallmann 

Kolonel-vlieger 

 

 

Bijlagen: 

A- Klachtenoverzicht maand februari 2019 

B- Grafiek  

C- Overzicht per plaats 

D- Persberichten 
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Rapportage klachtenoverzicht COVM Leeuwarden februari 2019  
 

 

Melding 

 

 Vlucht Reactie 
 

Nr Datum Tijd Plaats Postcode Omschrijving 
 

Categorie Aantal Type Operator Proc. D/A Factoren Uitleg 
 

Status 

LW00015 07-02-

2019 

17:35 HURDEGARYP 9254BE Een oorverdovend lawaai van een 

straaljager 

VLI 1 MIL KLU J D/A  Melder per email 

beantwoord. Ging om een 

reguliere vlucht van vier F-

16's die terugkwamen van 

een oefenmissie in 

Duitsland. Alle vier de 

toestellen vlogen op de 

toegestane hoogte en 

waren onderweg om te 

landen op de vliegbasis 

E 

LW00016 08-02-

2019 

14:30 STIENS 9051EZ erg veel geluid van vliegtuig en 

volgens mij overbodig 

VLI 1 MIL KLU J D  Op het gemelde tijdstip 

stegen vier F-16's zonder 

naverbrander op vanaf 

baan 23 (van Jelsum, 

richting Marssum). Geen 

bijzonderheden of 

afwijkingen geconstateerd. 

In de dagen voor de 

melding werd juist in de 

avonduren gevlogen en 

was het overdag rustig 

X 

LW00026 11-02-

2019 

13:38 HARNS 8862SZ Hierbij wil ik doorgeven dat wij 

scheuren in onze woning en 

VLI 1 MIL KLU N D Trillingen Email verstuuurd naar  

 

E 
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garage hebben gekregen door 

trillingen van uw 

schietoefeningen/bommen 

werpen. Ik heb hierover contact 

gezocht in eerste instantie met de 

gemeente Harlingen welke mij 

doorverwees naar u. Voor foto's 

gelieve contact met mij op te 

nemen via de telefoon. 

0624142428. 

 

Groet, 

 

S de Vries. 

melder ter ontvangst en 

naar afdeling Claims op 

14-2. Melding is in 

behandeling. 

LW00025 12-02-

2019 

12:55 ST.-JABIK 9079LH Vanmorgen en rond de middag 

veel overlast van vliegtuigen die 

door de geluidsbarrière gaan. 

Even voor 13:00 uur kwam 

schilderij naar beneden ..  glas en 

lijst kapot. Paarden kompleet 

overstuur en stalraampjes geknapt 

! 

VLI 1 MIL KLU N D Trillingen Melder gebeld op 14-2 om 

1600u, geen reactie. 

Melding doorgestuurd naar 

afdeling Claims. Na 

ontvangst heeft afdeling 

Claims contact gelegd met 

melder. Melding is in 

behandeling. 

V 

LW00017 12-02-

2019 

13:00 HARNS 8862LA We horen hier erg harde klappen 

en het hele huis staat te trillen. 

Mijn kind is er bang van! Ik hoop 

dat we geen schade hebben. 

VLI 1 MIL KLU N D Kinderen, Trillingen Begrip getoond voor 

melder, beertje opgestuurd 

voor dochter, trillingen 

uitgelegd. 

J 

LW00023 12-02-

2019 

13:00 HARNS 8862MK Intense trillingen bij bommen 

gooien Vliehors: ondanks dat ik al 

40 jaar in Harlingen woon, lijken 

ONB 1 MIL KLU J D Trillingen Melder uitleg gegeven over 

verandering windrichting.  

 

E 
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de bommen de afgelopen jaren 

wel steeds erger te worden. 

Vandaag (12-2-2019) ga ik voor 

het eerst een melding doen. Het 

geluid / trilling gaat als een 

stoomwals door onze woning, 

ramen en servies trillen, monitoren 

van de computer trillen. 

Ondertussen vragen wij af of dit 

geen schade aan ons huis (heeft) 

veroorzaakt. Ook onze buurman 

heeft dit al eens gemeld (zie 

LW07412). 

Wij wonen direct in zicht van de 

zeedijk en dus in 1 rechte lijn op 

Vlieland. Wij maken ons toch 

ondertussen wel zorgen door de 

intensiteit van de bommen. Het 

lijkt hier (aan de rand van 

Harlingen / zo dicht bij de zeedijk) 

ook veel intenser dan in de rest 

van Harlingen. 

 

Wellicht kunt u meetapparatuur 

plaatsen? 

Trilling/geluid is hetzelfde. 

Wordt gedragen door wind 

over zee. Daardoor beter 

waarneembaar. Begrip 

getoond voor zorgen om 

schade aan huis. 

LW00020 12-02-

2019 

13:00 HARNS 8862RH Tot nu tussen 11.00 uur en 13.15 

uur minstens 5x 

luchtdrukverplaatsingen uit west-

zuidwestelijke richting die 

behoorlijke trillingen in het huis 

ONB 1 MIL KLU J D Trillingen Melder uitgelegd dat geluid 

en trilling hetzelfde zijn, 

worden gedragen door de 

wind die ongustig staat  

 

E 
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veroorzaken. voor vaste land (ZW) in 

tegenstelling tot de 

maandag (11-2) 

aangegeven bij schade om 

claim in te dienen 

LW00037 12-02-

2019 

13:00 ST.-JABIK 9079PG Door de hevige trillingen scheuren 

in glazen ramen serre en lampen 

van plafond van onze boerderij die 

vlak naast de zeedijk staat wij 

hebben hier ook over gebeld  

VLI 1 MIL KLU N D Trillingen Melder 

ontvangstbevestiging 

gestuurd per email. 

Melding doorgestuurd naar 

afdeling Claims. Melding is 

in behandeling. 

E 

LW00019 12-02-

2019 

13:01 SINT ANNE 9076PP Mijn huis trilde heb ook het KNMI 

geschreven leek wel een 

aardbeving. Er was geen voertuig 

in de buurt die dat kon 

veroorzaken. Het huis trilde en 

maakte een schokkend geluid. Ik 

schrok me rot uit het niks, hield 

een paar seconden aan. Zijn dit 

bommen van de VLIEHORS??? 

KNMI vermoedde dat al vaker. Dat 

zou je niet bij mij moeten voelen 

arme mensen in Vlieland zelf! 

Tijdens oefeningen op Vlieland 

nooit echt overlast ondervonden 

van de 500 ponders. ik woon in 

sint anne zeedijk en dat is echt 

veel verder op! Ik kon maar 1 tijd 

invullen maar het gaat zover om 

ONB 1 MIL KLU J D Trillingen Melder uitgelegd hoe 

geluid door 

 

de wind (ZW) gedragen 

wordt tot ver over zee naar 

kust. Doen ons best om 

mensen vooraf te 

informeren. Vragen om in 

te schrijven voor de 

burenmailing. Begrip 

getoond voor de schrik en 

de melding. 

E 
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twee tijden namelijk 13.01 en 

13.10. allebei zelfde schokken en 

klap met geluid in huis. Als dit van 

de bommen komt mag dit echt niet 

zo ver komen. Ik woon in een stil 

en rustig gebied. er was dan ook 

geen voertuig in de buurt die 

trillingen van deze omvang 

hebben kunnen veroorzaken. 

LW00024 12-02-

2019 

13:09 RIE 8811HS Ik vermoed dat er weer met 

explosieven wordt geoefend op 

Vlieland. Dat mag qua kracht wel 

iets minder. Huis staat te trillen, 

schuifpui te klapperen en punt van 

bijna schade is zeer nabij. Bij 

eventuele schade meld ik me. Dit 

kan toch wel wat ingeperkt worden 

toch? 

VLI 1 MIL KLU N D Trillingen Melder wenst geen reactie. 

Wind is gedraaid, meer 

overlast op vaste land 

daardoor 

X 

LW00021 12-02-

2019 

13:10 ST JABIK 9079PH De ramen trillen er zowat uit, 

vanochtend al 2 keer en nu net 

vier keer. Zware dreunen. 

VLI 1 MIL KLU J D Trillingen Melder per email 

beantwoord. Ten tijde van 

meldng werd geoefend in 

afwerpen 500 pnd 

bommen op de Vliehors. 

Hier is een vergunning 

voor afgegeven en hiervan 

is niet afgeweken. Melder 

geinformeerd over proces 

en oorzaak ondervonden 

hinder 

E 
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LW00018 12-02-

2019 

13:10 HARNS 8862DB Goedemiddag, 

Gedurende al zeker een half uur 

tot een uur heb ik last van 

meerdere harde trillingen door het 

huis, dwz dat de ramen behoorlijk 

trillen. Een beste klap zeg maar. 

Het tijdstip dat ik heb aangeven is 

tot nu toe ongeveer de laatste klap 

door het huis dat ik heb gehoord. 

Zijn er oefeningen? Die duren dan 

wel erg lang. Het is behoorlijk 

hinderlijk. 

Ik zie graag uw reactie tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Sandra 

VLI 1 MIL KLU J D Trillingen Melder per email 

beantwoord. Ten tijde van 

meldng werd geoefend in 

afwerpen 500 pnd 

bommen op de Vliehors. 

Hier is een vergunning 

voor afgegeven en hiervan 

is niet afgeweken. Melder 

geinformeerd over proces 

en oorzaak ondervonden 

hinder 

LW00018 

LW00022 12-02-

2019 

13:15 HARNS 8862RL Ze zijn vandaag 12 februari 

bommen aan het gooien op 

Vlieland. Ons hele huis staat te 

trillen en de ramen staan op 

barsten. Ik vind dit niet een 

normale gang van zaken,  het kan 

toch wel iets minder zoals 

voorheen...?  

VLI 1 MIL KLU J D Trillingen Melder per email 

beantwoord. Ten tijde van 

meldng werd geoefend in 

afwerpen 500 pnd 

bommen op de Vliehors. 

Hier is een vergunning 

voor afgegeven en hiervan 

is niet afgeweken. Melder 

geinformeerd over proces 

en oorzaak ondervonden 

hinder 

E 

LW00039 12-02-

2019 

13:39 WESTHOEK 9079PH Overlast n.a.v. live bommen 

gooien op de Vliehors Range.  

VLI 1 MIL KLU N D Trillingen Melder uitgelegd over 

procedures, dat de wind  

 

V 
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gedraaid is, noodzaak van 

Vliehors als oefenrange 

uitgelegd 

LW00027 12-02-

2019 

14:16 TSJUMMEARUM 8851RM Verschrikkelijk lawaai van 

bommen of zo, het huis en serre 

stonden te klapperen van de 

drukgolven. Meerdere 

waarnemingen. 

VLI 1 MIL KLU J D Trillingen Melder per email 

beantwoord. Ten tijde van 

meldng werd geoefend in 

afwerpen 500 pnd 

bommen op de Vliehors. 

Hier is een vergunning 

voor afgegeven en hiervan 

is niet afgeweken. Melder 

geinformeerd over proces 

en oorzaak ondervonden 

hinder 

E 

LW00028 13-02-

2019 

10:37 HARNS 8862LA bommen laten ons huis enorm 

trillen gisteren ook al maar nog 

niet terug gebeld 

VLI 1 MIL KLU J D Trillingen Melder meerdere malen 

gebeld, werd niet 

opgenomen. Melding is 

gemaakt in de week dat er 

met live bommen werd 

geoefend op de Vliehors. 

Door sterke aanlandse 

wind zijn meer trillingen 

waargenomen 

3 

LW00030 13-02-

2019 

10:38 TSJUMMEARUM 8851RM 0m 10.37 en 10.38 twee 

ontploffingen op de Vliehors  met 

als gevolg dat het servies in de 

kast staat te rinkelen .Gisteren 12 

feb was het ook tot 12.30 raak  

VLI 1 MIL KLU J D Trillingen Melder per email 

beantwoord. Ten tijde van 

melding werd geoefend in 

afwerpen 500 pnd 

bommen op de Vliehors.  

 

E 
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Hier is een vergunning 

voor afgegeven en hiervan 

is niet afgeweken. Melder 

geinformeerd over proces 

en oorzaak ondervonden 

hinder 

LW00035 13-02-

2019 

13:45 HARNS 8862SL Trillende ramen, bange huisdieren, 

hele staat te schudden!! Gaat toch 

om precisie, gebruik minder zware 

bommen!!! 

VLI 1 MIL KLU J D Dieren, Trillingen Melder per email 

beantwoord. Ten tijde van 

melding werd geoefend in 

afwerpen 500 pnd 

bommen op de Vliehors. 

Hier is een vergunning 

voor afgegeven en hiervan 

is niet afgeweken. Melder 

geinformeerd over proces 

en oorzaak ondervonden 

hinder 

E 

LW00033 13-02-

2019 

14:00 HARNS 8862LE Ik woon al 35 jaar in Harlingen en 

ben bekend met het oefenen op 

de Vliehorst. Maar de laatste 2 

dagen zijn de trillingen in 

Harlingen echt extreem. Het hele 

huis trilt en schut, huisdieren zijn 

doodsbang, laten urine lopen. Dit 

kan echt niet!!! 

VLI 1 MIL KLU J D Angst, Dieren, 

Trillingen 

Melder per email 

beantwoord. Ten tijde van 

meldng werd geoefend in 

afwerpen 500 pnd 

bommen op de Vliehors. 

Hier is een vergunning 

voor afgegeven en hiervan 

is niet afgeweken. Melder 

geinformeerd over proces 

en oorzaak ondervonden 

hinder 

E 

LW00031 13-02- 14:00 TSJUMMEARUM 8851RM Telkens als er een straaljager VLI 1 MIL KLU J D Trillingen  E 
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2019 overkomt klappen de isolatieplaten 

op het dakbeschot. Er is weinig 

lawaai van de  straaljager. Eerder 

een gebrom. Dit van de laatste tijd. 

Lijkt wel of er een soort vacuum 

getrokken wordt.  

Melder beantwoord. 

Melding lijkt niet afkomstig 

van straaljagers, maar te 

maken te hebben met 

oefenen livebommen op de 

Vliehors. Melder hierover 

geinformeerd  

LW00040 13-02-

2019 

14:00 TSJUMMEARUM 8851RM Overlast n.a.v. live bommen 

gooien op de Vliehors Range.  

VLI 1 MIL KLU N D Trillingen Melder wilde de klacht 

neerleggen omdat zij niet 

enige was die hinder had, 

ook buren. Maakt zich 

zorgen, kan oefenen in 

natuur nog. Uitgelegd 

waarom we oefenen en 

waarom Vliehors. 

J 

LW00034 13-02-

2019 

14:05 TSJUMMEARUM 8851RM 14.05 en diverse keren daarna 

rinkelend serviesgoed en ruiten 

die in de sponningen staan te 

trillen door het afwerpen van 

bommen op de Vliehors 

VLI 1 MIL KLU J D Trillingen Melder per email 

beantwoord. Ten tijde van 

meldng werd geoefend in 

afwerpen 500 pnd 

bommen op de Vliehors. 

Hier is een vergunning 

voor afgegeven en hiervan 

is niet afgeweken. Melder 

wederom geinformeerd 

over proces en oorzaak 

ondervonden hinder 

E 

LW00032 13-02-

2019 

14:05 ST.-ANNE 9076PN Opgeschrikt door vrij hevig trilling. 

 Vandaag al diverse malen 

trillingen gevoeld en gehoord in 

VLI 1 MIL KLU J D Trillingen Melder per email 

beantwoord. Ten tijde van  

 

E 
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huis en bedrijf. Schade is nog niet 

vastgesteld. Ook nu, om14.10 

weer enige trillingen 

waargenomen. 

meldng werd geoefend in 

afwerpen 500 pnd 

bommen op de Vliehors. 

Hier is een vergunning 

voor afgegeven en hiervan 

is niet afgeweken. Melder 

geinformeerd over proces 

en oorzaak ondervonden 

hinder 

LW00036 14-02-

2019 

02:30 BITGUMMOLE 9045TS Nachtelijke overlast geluid  

baanveger. 

Hallo vliegbasis Leeuwarden. 

Had hierover al  eerder een mailtje 

verstuurd, maar geen respons op 

gehad, maar jullie hebben wel er 

even naar gehandeld. 

In de nacht van 1 op 2 en 2  op 3 

februari heb ik niks gehoord, wauw 

wat lekker geslapen. 

En sinds de nacht de nacht 4 op5 

begon het weer om 02.30 maar 

een stuk zachter, en dacht daar 

probeer ik maar mee te slapen. 

Maar week 7 begonnen  jullie 

gewoon weer de oude toeren te 

draaien, met de daarbij horend 

geluid. 

Donderdag was het ergst om 

02.30 die harde toon en toen om 

05.00 ging hij al harder draaien en 

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 

3 
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veranderd die eentonige toon in 

een brom toon met bijna tegen de 

pijn grens van mijn oren 

(resonantie van het trommel vlies). 

Ik vindt dit echt niet kunnen. 

Ik hoop dat jullie er echt wat aan 

gaan doen. 

Misschien overdag vegen, in 

plaats in de nachtelijke stilte, eerst 

de ene baan en dan de andere 

baan, jullie hebben er tenslotte 

twee. 

Of de bestaande voertuigen 

isoleren, is voor overdag ook zeer 

prettig. 

Of misschien nieuwe elektrische 

veegmachines aanschaffen, die 

misschien alleen maar zoemen. 

Buurman, Piet. 
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Omschrijving Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Vliegbasis 13 24 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 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37

0

37

..

Totaal aantal klachten 2019

Klachtenoverzicht vliegbasis Leeuwarden 2019
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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 1                     

 Britsum 1                       
 

Dronryp 1                       

 Frentsjer 1                       

 Harns   9                     

 Hurdegaryp   1                     

 Ljouwert 2                       

 Marssum 5                       
 

Rie   1                     
 

St. Anne   2                     
 

St. Jabik   3                     
 

Stiens   1                     
 

Tsjummearum   5                     
 

Winsum 1                       
 

Westhoek   1                     
 

Totaal 13 24                     37 
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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
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Persbericht 

 

Live bommen op de Vliehors Range door Nederlandse F-
16’s en Amerikaanse F-15’s 

 

Van 11 februari tot en met 15 februari 2019 trainen F-16’s van de Koninklijke 

Luchtmacht in het afwerpen van bommen met explosieve lading op de NAVO oefenlocatie 

de Vliehors Range op Vlieland. Daarnaast maakt ook de United States Air Force (USAF) 

gebruik van de Range met F-15 gevechtsvliegtuigen. In deze periode worden bommen 

van het type MK82 (500 ponders) afgeworpen. De vluchten vinden plaats in de ochtend 

en de middag, met uitzondering van vrijdagmiddag. 

Het trainen in het afwerpen van bommen is een belangrijk onderdeel van het oefenprogramma en 

is noodzakelijk waar het gaat om de inzetbaarheid van jachtvliegers, al dan niet in coalitieverband. 

Zij moeten getraind zijn voor een mogelijke inzet. 

  

De Vliehors Range bevindt zich op het meest westelijke deel van Vlieland en bestrijkt een gebied 

van ongeveer 17 vierkante kilometer. Op het terrein zijn verschillende doelen opgesteld voor 

vliegtuigen: bomdoelen, schietdoelen en raketdoelen. Tijdens oefeningen is de Vliehors Range op 

Vlieland voor publiek gesloten. De grens van het oefenterrein is gemarkeerd met 

waarschuwingsborden en tijdens oefeningen voorzien van rode vlaggen. 

 

Bij deze trainingsvluchten richt het Bureau Geluidshinder van de Koninklijke Luchtmacht op Texel 

meetposten in, waarbij de geconstateerde weersomstandigheden en de daaruit voortvloeiende 

geluidsbelasting bepalend zijn voor het kunnen uitvoeren van de geplande oefeningen. Deze 

mobiele meetposten staan in direct contact met de verkeerstoren van de Vliehors Range.  

 

Voor informatie over vliegbewegingen zie www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen of NOS 

teletekst pagina 766. Voor klachten kunt u eveneens terecht op de website van Defensie. Ook kunt 

u uw klacht indienen via het landelijke telefoonnummer: 0800-0226033. 

 

http://www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen

