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Keegsdijkje 7 
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www.luchtmacht.nl 
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T    +31 (0)58 234 67 00 

MDTN    *06 493 6700 

J.M.Tol@mindef.nl 

Onze referentie 

CLSK2019009532 

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 juli 2019 toekomen.   

 

 

De Commandant Vliegbasis Leeuwarden 

 
 

  

A.S. Stallmann 

Kolonel-vlieger 

 

 

Bijlagen: 

A- Klachtenoverzicht maand juli 2019 

B- Grafiek  

C- Overzicht per plaats 

D- Persberichten 
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Rapportage klachtenoverzicht COVM Leeuwarden juli 2019 
 

 

Melding 

 

 Vlucht Reactie 
 

Nr Datum Tijd Plaats Postcode Omschrijving 
 

Categorie Aantal Type Operator Proc. D/A Factoren Uitleg 
 

Status 

LW14269 01-07-

2019 

13:13 LJOUWERT 8918LR Bij deze dien ik wederom een klacht in 

over de ernstige geluidshinder! 

Alle meetnetten staan in de rode zone en 

je wordt hier met 85 Db weggeblazen, 

Defensie houdt totaal geen rekening met 

omwonenden 

De kerosinegeur komt in de woning en dit 

een paar maal per dag!! 

Ook is nog steeds geen reactie op het 

ernstige incident van 2 weken geleden 

waar 4 F 16 het presteerden om vlak over 

de flat te vliegen! 

Het is wachten op het moment dat het 

straks helemaal een keer fout zal gaan.In 

Duitsland was dat recentelijk ook al het 

het geval.. 

VLI 1 MIL KLU J D  Melder per email geïnformeerd 

over vliegbewegingen omtrent de 

FWIT en bijbehorend geluid. 

Aangegeven dat er geen wettelijke 

grenzen zijn voor geluid van 

straaljagers. Melder is een 

structurele melder 

E 

LW14271 01-07-

2019 

13:13 LJOUWERT 8918LR Met bovenstaande informatie kan ik 

aantonen wel degelijk hierover een klacht 

te hebben ingediend!! Ook werden in de 

voorgaande mailtjes wel degelijk in 

behandeling genomen. Ipv druk te maken 

op de wijze waarop iets binnenkomt kan 

de Basis zicht beter druk maken om er 

VLI 1 MIL KLU J D  Melding onderzocht, melder per 

email welgemeende excuses 

aangeboden en meldingen 

behandeld 

X 
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inhoudelijk eens goed naar te kijken en er 

iets mee te doen!! 

LW14270 01-07-

2019 

13:43 LJOUWERT 8918LT Ook vandaag op diverse tijdstippen weer 

veel ongewenst lawaai van opstijgende F-

16's . 

Volgens geluidsmetingen met uitschieters 

van 85 tot zelfs 93 DB!! 

Ook de stank van kerosine is hier duidelijk 

waarneembaar. 

VLI 1 MIL KLU J D  Melder per email geinformeerd 

over vliegbewegingen omtrent de 

FWIT en bijbehorend geluid. 

Aangegeven dat er geen wettelijke 

grenzen zijn voor geluid van 

straaljagers. Melder is een 

structurele melder 

E 

LW14272 02-07-

2019 

09:20 LJOUWERT 8918LR Wederom ernstige geluidshinder F 16 met 

85 86 DB en nog steeds geen reactie op 

voorgaande klachten! 

 

VLI 1 MIL KLU J D  Melder per email geinformeerd 

over vliegbewegingen omtrent de 

FWIT en bijbehorend geluid. 

Aangegeven dat er geen wettelijke 

grenzen zijn voor geluid van 

straaljagers.  

E 

LW14273 02-07-

2019 

14:25 STIENS 9051DA De afgelopen weken veel overlast gehad 

van de F16 boven stiens..erg laag vliegen 

en het geluid van nabranders..normaal 

wordt er een keer of twee keer per week 

gevlogen..nu vliegen de F16 dagelijks..de 

afgelopen weken..weet dat als je in Stiens 

zelf woond dat je er voor kiest om in het 

lawaai te wonen van de vliegbasis...maar 

er zijn grenzen kwa overlast van geluids 

hinder.... Graag zou ik een uitleg willen 

waarom er zo veel gevlogen moet worden 

de afgelopen maand.. 

VLI 1 MIL KLU J D  Melding is gerelateerd aan de 

FWIT, hierdoor vinden meer 

vliegbewegingen plaats. Melder is 

abuis over frequentie van 

vliegbewegingen vanaf vliegbasis 

Leeuwarden. Melder geinformeerd 

over FWIT en vliegbewegingen 

E 

LW14274 02-07-

2019 

15:15 BRITSUM 9055LR De hele dag al bij meerdere vliegtuigen 

enorme geluidshinder 

VLI 1 MIL KLU J D  Melding is gerelateerd aan de 

FWIT. Meerdere F-16's vliegen 

X 
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twee keer per dag missies vanaf 

vliegbasis Leeuwarden. Daarbij 

wordt gebruik gemaakt van het 

luchtruim boven Friesland en de 

Noordzee (TMA-A en CTA North), 

zoals in de beschikking staat 

aangegeven 

LW14277 03-07-

2019 

13:20 LJOUWERT 8915JE Ik woon sinds 1994 in  wijk Westeinde 

echter sinds enkele weken heb ik  

meer last van de geluidsoverlast die de 

vliegbewegingen met zich mee brengen. 

Tegenwoordig kan ik me nauwelijks 

verstaanbaar maken als ik met iemand 

aan het telefoneren ben. Ik vraag me ook 

af of de geluidsoverlast direct verband 

heeft met de in gebruik name van het JSF 

vliegtuig.   

Daarbij worden we normaal gesproken op 

de hoogte gesteld van oefeningen en de 

daarbij behorende vliegtijden          

( b.v. Frisian Flag en periodes van avond 

vliegen).Gemelde tijdstip was niet bij mij 

bekend. 

 

Ik heb in al die jaren dat ik hier woon nog 

nooit gereageerd (laat staan een klacht 

ingediend) maar ik raak de laatste  tijd 

geïrriteerd van de geluidsoverlast. 

Ik begrijp dat er vliegoefeningen moeten 

plaats vinden vanuit defensie oogpunt 

VLI 1 MIL KLU J D  Melding is gerelateerd aan de 

FWIT. Er vinden op dit moment 

meer vliegbewegingen plaats. 

Melder geinformeerd over 

vliegbewegingen in relatie tot de 

omgeving. 

E 
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maar ik hoop dat er meer onderzoek naar 

gedaan wordt naar  

de mogelijkheden om geluidsoverlast te 

beperken. 

 

Ik verneem graag een reactie van u. 

LW14275 03-07-

2019 

13:20 LJOUWERT 8918LT Naast lawaai van opstijgende vliegtuigen, 

ook aan galerijzijde (oost) 

duidelijk kerosinegeur waarneembaar! 

VLI 1 MIL KLU J D  Melding is gerelateerd aan de 

FWIT, hierdoor vinden er meer 

vliegbewegingen plaats. Melder 

geinformeerd over de FWIT en de 

extra vliegbewegingen 

E 

LW14276 03-07-

2019 

13:26 LJOUWERT 8918LR Wederom een klacht over ernstige 

geluidshinder 84 DB kerosinestank aan 

galerijzijde en het nog steeds niet 

reageren op voorgaande klachten!Dit 

komt de communicatie niet ten goede.. 

VLI 1 MIL KLU J D  Melder per email geinformeerd 

over vliegbewegingen omtrent de 

FWIT en bijbehorend geluid. 

Aangegeven dat er geen wettelijke 

grenzen zijn voor geluid van 

straaljagers. Melder is een 

structurele melder 

E 

LW14278 03-07-

2019 

14:15 BURDAARD 9112HT Kunt u uitwijken naar Driewouden of een 

andere plaats? Teveel vliegverkeer boven 

onze woonkern! Graag F35 verplaatsen 

naar Lelystad 

VLI 1 MIL KLU J D  Melder telefonisch niet kunnen 

bereiken. De F-35 vliegt nog niet 

in Nederland. 

3 

LW14279 04-07-

2019 

09:14 LJOUWERT 8918LR Wederom ernstige geluidshinder met 85 

DB!! Het geluid trilt hier letterlijk tegen de 

gevel en glas van een kandelaar is 

gebroken.. 

Alle meetstations staan in de rode zone 

en de Basis houdt zich niet aan de 

wettelijke normenn.b geeft niet eens een 

VLI 1 MIL KLU J D  Melder per email geinformeerd 

over vliegbewegingen omtrent de 

FWIT en bijbehorend geluid. 

Aangegeven dat er geen wettelijke 

grenzen zijn voor geluid van 

straaljagers. Melder is een 

structurele melder 

E 
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reactie op de klachten. 

LW14281 04-07-

2019 

13:30 LJOUWERT 8918LR Wederom een klacht 86 DB hier 

weggeblazen!! Absurd voor woorden wat 

hier wordt neergezet!  

Volgende stap wordt aangifte wegens 

ernstige overschrijding geluidshinder! 

Nergens een reactie opgeven dat getuigt 

ook nog eens van laffe houding 

VLI 1 MIL KLU J D  Melder per email geinformeerd 

over vliegbewegingen omtrent de 

FWIT en bijbehorend geluid. 

Aangegeven dat er geen wettelijke 

grenzen zijn voor geluid van 

straaljagers 

E 

LW14282 04-07-

2019 

14:05 LJOUWERT 8918LT Ook vandaag weer meerdere malen 

oorverdovend lawaai van opstijgende 

vliegtuigen...minimaal 85 DB 

Trillende ramen enz.  

Van rust is hier op de dagen dat er wordt 

gevlogen amper meer sprake! 

VLI 1 MIL KLU J D  Melder per email geinformeerd 

over vliegbewegingen omtrent de 

FWIT en bijbehorend geluid. 

Aangegeven dat er geen wettelijke 

grenzen zijn voor geluid van 

straaljagers 

E 

LW14283 04-07-

2019 

15:00 LJOUWERT 8918KL is het normaal dat die zo laag over vliegt 

en zie de piloot gewoon zitten en dan nog 

met dat harde geluid er bij dat mag niet 

boven een woonwijk/flat en dan ook nog 

zo laag dat vinden wij niet normaal het is 

mooi om te zien en te horen maar vinden 

het niet normaal zo laag en zo veel herrie 

er van zat bijna tegen afterburner met het 

vliegen hier boven dus kan hier iets aan 

gedaan woorden dank u wel alvast 

VLI 1 MIL KLU N D  Onderzoek wijst uit dat het ging 

om een vooraf geplande afwijking 

van de standaard route. Veiligheid 

in acht genomen. Binnen de 

kaders gebleven qua hoogte en 

snelheid.  

E 

LW14292 04-07-

2019 

15:00 LJOUWERT 8926KS Geluidoverlast te laag overkomende F16. 

Boven woonwijk camminghaburen laag 

over de huizen. 

Ik zag de onderkant van het toestel.  Ik 

weet niet wat er onder hing maar volgens 

VLI 1 MIL KLU N D  Onderzoek wijst uit dat het ging 

om een vooraf geplande afwijking 

van de standaard route. Veiligheid 

in acht genomen. Binnen de 

kaders gebleven qua hoogte en 

E 
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mij had deze pilot een grote lang bom er 

onder hangen. 

En ging erg schuin op zijn kant. Ik weet 

niet wat de afspraken zijn hiervan. Het 

toestel ging aardig hard door de lucht. 

 

En er waren om deze tijd 4 of 5 machines 

in de lucht. Ik heb er niks op tegen dat 

jullie oefenen, maar het geluid was niet 

echt fijn om aan te horen. 

snelheid.  

LW14287 04-07-

2019 

15:56 LJOUWERT 8918LT Wederom een extreem laag vliegende F-

16 over Bilgaard en de stad!! 

Wat is hiervan de bedoeling?...een 

nieuwe "Bijlmerramp" misschien?? 

Als de piloot een feestje te vieren heeft 

moet hij dat bij het squadron doen of in de 

mess, maar geen capriolen uithalen 

boven een stadswijk. 

VLI 1 MIL KLU N D  Onderzoek wijst uit dat het ging 

om een vooraf geplande afwijking 

van de standaard route. Veiligheid 

in acht genomen. Binnen de 

kaders gebleven qua hoogte en 

snelheid.  

E 

LW14293 04-07-

2019 

16:00 LJOUWERT 8919AJ 4 F16 vliegen laag over de Vierhuisterweg VLI 1 MIL KLU N D  Onderzoek gedaan naar 

vliegbewegingen op deze dag. 

Binnen geldende regelgeving 

gebleven qua snelheid en hoogte.   

E 

LW14372 04-07-

2019 

16:00 SNAKKERBUORREN 9083AH Overvliegend vliegtuig, 2x. De tweede 

keer over het dorp met enorm veel lawaai. 

Zo veel dat het beangstigend was. 

VLI 1 MIL KLU N D  Onderzoek gedaan naar 

vliegbewegingen op deze dag. 

Binnen geldende regelgeving 

gebleven qua snelheid en hoogte.   

E 

LW14298 04-07-

2019 

16:00 LJOUWERT 8918MA Geluidsoverlast VLI 1 MIL KLU J D  Melding onderzocht en daarbij een 

vooraf geplande afwijking van de 

standaard route geconstateerd. 

3 
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Tevens geconstateerd dat de 

benodigde veiligheidsmaatregelen 

in acht zijn genomen. Vlieger is 

binnen de kaders gebleven qua 

hoogte en snelheid.  

LW14288 04-07-

2019 

16:00 LJOUWERT 8923AJ Laag vliegende f16? boven laatste 

bebouwde rand van Leeuwarden, 

vrijheidswijk/bilgaard. 

Precies over mijn flat. Zo snel en hard, 

kon nog net met mn handen  mn oren 

dichtstukken. Ik heb persoonlijk geen 

hartklachten, maar kreeg van schrik wel 

een hartverzakking.  

Dit lijkt me niet de bedoeling, laat staan 

toegestaan.  

VLI 1 MIL KLU N D  Onderzoek gedaan naar 

vliegbewegingen op deze dag. 

Binnen geldende regelgeving 

gebleven qua snelheid en hoogte.   

E 

LW14285 04-07-

2019 

16:00 LJOUWERT 8914BN buiten contouren en veel te luid VLI 1 MIL KLU N D  Onderzoek gedaan naar 

vliegbewegingen op deze 

dag.Binnen geldende regelgeving 

gebleven qua snelheid en hoogte.   

E 

LW14284 04-07-

2019 

16:00 LJOUWERT 8927AN Om 16:00 uur vanmiddag vloog een 

straaljager laag recht over de woonwijk 

Blitsaerd (Leeuwarden). Deze tijd valt 

daarnaast ook buiten de genoemde tijden 

van de FWIT.  

VLI 1 MIL KLU N D  Om een goede nadering te kunnen 

maken voor een flyby boven de 

vliegbasis is er bewust van de 

standaard route afgeweken, echter 

dit viel wel binnen de regels die 

gelden voor vliegbewegingen 

vanaf vliegbasis Leeuwarden 

X 

LW14294 04-07-

2019 

16:00 LJOUWERT 8923BD Ik was in mijn tuin met mijn 3 kleine 

kinderen, toen er een straaljager precies 

over ons huis vloog. Ze vliegen dagelijks 

VLI 1 MIL KLU N D  Onderzoek gedaan naar 

vliegbewegingen op deze dag. 

Binnen geldende regelgeving 

E 
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en we zijn wel wat gewend, maar dit was 

voor zowel mijn kinderen als mijzelf 

doodeng. De straaljager vloog extreem 

laag (helikopter hoogte)precies over de 

woonwijk en ik dacht dat hij zou 

neerstorten zo laag.  

Maar het geluid was voor de kinderen 

schrikbarend. Mijn kinderen gilden het uit 

en dekte hun oren af, behalve mijn 

jongste van 1.5 jaar. Die raakte vreselijk in 

paniek van de vreselijke herrie en kroop 

van angst in het boodschappenmandje  

onderin de kinderwagen.  

Ik vind d het schandalig dat er een 

straaljager zo vreselijk laag over een 

woonwijk vliegt. Zowel omdat het geluid 

niet te harden was, als dat het gevaarlijk 

is.  

gebleven qua snelheid en hoogte.   

LW14289 04-07-

2019 

16:03 LJOUWERT 8918MA Twee keer enorme geluidsoverlast van 

overvliegende straaljagers over onze 

woonwijk Bilgaard  

VLI 1 MIL KLU J D  Melding onderzocht en daarbij een 

vooraf geplande afwijking van de 

standaard route geconstateerd. 

Tevens geconstateerd dat de 

benodigde veiligheidsmaatregelen 

in acht zijn genomen. Vlieger is 

binnen de kaders gebleven qua 

hoogte en snelheid.  

3 

LW14290 04-07-

2019 

16:05 LJOUWERT 8919AJ al 4 dagen veel geluidsoverlast en 

kerosinestank, zojuist zijn er kort na 

elkaar 2 straaljagers bijzonder 

VLI 1 MIL KLU N D  Onderzoek gedaan naar 

vliegbewegingen op deze dag. 

Binnen geldende regelgeving 

E 
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angstaanjagend laag over ons huis 

geschoten 

gebleven qua snelheid en hoogte.   

LW14296 05-07-

2019 

00:00 MARSSUM 9034VA Wij wonen ca. 400 m. van de basis. Wij 

wonen hier sinds 2009 en dit is de eerste 

keer dat wij een klacht indienen en tevens 

vragen om duidelijkheid. 

Gedurende de hele dag is het hoge geluid 

van de stationair loop te horen. Wij vragen 

ons af waarom dat zo lang moet duren.  

Datzelfde geluid is soms ook ’s avonds te 

horen, maar dan voor korte tijd. 

Het starten en landen is lang zo erg niet 

en duurt niet zo lang. Echter het stationair 

lopen of misschien het taxiën duurt de 

hele dag en begint steeds  meer te 

irriteren. 

De vragen die bij ons opkomen zijn; 

 

a. Waarom duurt het stationair lopen zo 

lang? Dit was anders nooit zo. 

b. In 2017 is er veel ophef geweest over 

de opleiding voor wapeninstructeurs en nu 

is deze opleiding hier weer. Hoe kan het 

dat deze opleiding hier nu alweer 

plaatsvindt? 

c. Moet  het  per se in het zomerseizoen? 

Je kan echt niet meer lekker buiten zitten. 

d. Is er op de basis ook een vakantie 

periode? Zo ja wanneer? 

e. Is er ook sprake van een soort piek in 

VLI 1 MIL KLU J A  Melding is gerelateerd aan de 

FWIT, er vinden meer 

vliegbewegingen plaats. Melder 

geinformeerd over de FWIT en 

vragen beantwoord 

E 
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de vliegbewegingen? Vorige keer 

meenden wij opgemerkt te hebben dat het 

ruim voor 1 nov. afgelopen was met de 

extra drukte. Is dat nu ook het geval? 

LW14297 08-07-

2019 

09:51 LJOUWERT 8918LR Wederom met 86 DB de lucht en 

gigantische kerosinestank! 

 

Alle meetnetten staan weer in de rode 

zone en de Vliegbasis doet er niets mee! 

 

Zelfs een reactie geven is al teveel 

gevraagd, laat staan rekening houden met 

omwonenden! 

VLI 1 MIL KLU J D  Melder per email geinformeerd 

over vliegbewegingen omtrent de 

FWIT en bijbehorend geluid. 

Aangegeven dat er geen wettelijke 

grenzen zijn voor geluid van 

straaljagers. Melder is een 

structurele melder 

E 

LW14381 08-07-

2019 

10:50 RINSUMAGEAST 9105KW Geluidsoverlast van laagvliegende 

straaljager. 

VLI 1 MIL KLU J D  Meldig is gerelateerd aan de 

FWIT, daardoor vinden er meer 

vliegbewegingen plaats. Systemen 

gecontroleerd op laagvliegende 

toestellen, echter hiervan geen 

gegevens kunnen vinden. Melder 

meerdere maken geprobeerd te 

bellen, werd niet opgenomen 

3 

LW14379 08-07-

2019 

14:30 BRITSUM 9055NM Is het nodig dat er met zoveel lawaai over 

ons huis(dorp) 

Wordt gevlogen. Is vandaag boven 

normaal dit was om 14.30uur  

Vliegveld Leeuwarden  

VLI 1 MIL KLU J D  Melidng is gerelateerd aan de 

FWIT. Hierdoor vinden meer 

vliegbewegingen plaats, op dag 

van melding met 17 F-16's. Baan 

in gebruik was 23, op tijdstip van 

melding waren 4 F-16's in landing. 

Melding onderzocht, maar geen 

afwijkingen gevonden 

E 
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LW14380 08-07-

2019 

15:00 STIENS 9051EZ het tijd stip is niet precies. 

Bij de terug keer van de toestellen wijkt 

men steeds af van de vlieg route,hier door 

vliegt men over het zuidelijke bewoonde 

deel van Stiens waar door veel geluids 

overlast wordt gemaakt. 

Door het vele oefenen zou men zeggen 

dat de piloten hun route nu wel eens op 

hun duimpje moeten kennen. 

Heel graag verbetering. 

VLI 1 MIL KLU J D  Melding is gerelateerd aan de 

FWIT. Hierdoor vinden er meer 

vliegbewegingen plaats. De F-16's 

maken dan een circuit landing, de 

meest voorkomende manier van 

landen, waarbij de F-16's 

voldoende gesepareerd worden en 

veilig kunnen landen    

E 

LW14383 09-07-

2019 

09:19 LJOUWERT 8918LR Wederom ernstige geluidshinder 86 DB 

plus Kerosinestank! 

 

Vliegbasis is horende doof en ziende 

blind! 

Overschrijding van geluidsnorm 66 DB 

berekenend maar 86 DB gemeten. 

Overschrijding van milieueisen met 

uitstoot Kerosine. Direct gevolgen voor de 

luchtkwaliteit vgls RIVM. 

N.b wel meerdere malen per dag!! 

Het is bar en boos... 

 

Vliegbasis heeft geen boodschap aan 

omwonenden en is te laf om inhoudelijk te 

reageren op de ingediende klachten. 

VLI 1 MIL KLU J D  Melder per email geinformeerd 

over vliegbewegingen omtrent de 

FWIT en bijbehorend geluid. 

Aangegeven dat er geen wettelijke 

grenzen zijn voor geluid van 

straaljagers. Structurele melder 

E 

LW14382 09-07-

2019 

09:20 FRENTSJER 8801VS Sinds enige maanden is de 

geluidsoverlast bij ons thuis  vele malen 

meer dan voorgaande jaren. Zowel het 

VLI 1 MIL KLU J D  Melding is gerelateerd aan de 

FWIT, hierdoor vinden meer 

vliegbewegingen plaats dan 

E 
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aantal dagen per week als het aantal per 

dag. Ook de geluidsintensiteit is veel 

meer/zwaarder  als ook de tijdsduur.  

De overlast is veel meer dan ten tijde van 

bijvoorbeeld de oefening ‘Frisian Flag’!!  

normaal. Maar wel binnen de 

kaders die voor vliegbasis 

Leeuwarden gelden. Melder 

geinformeerd over de FWIT. 

LW14384 09-07-

2019 

13:13 LJOUWERT 8914BN veel te luid VLI 1 MIL KLU J D  Melder wenst geen reactie. 

Melding ter kennisgeving 

aangenomen. 

X 

LW14386 09-07-

2019 

13:33 LJOUWERT 8918LR Wederom laag vliegen over een woonwijk 

nml Anjen 7-hoog en Anjenplein. Is het de 

bedoeling om hier met een F 16 in te 

vliegen? 

Dit is u de derde keer in korte tijd dat we 

dit constateren! 

Buiten de overlast van herrie 

kerosinestank is dit wel de druppel 

 

Teven voelt de Vliegbasis zich niet 

geroepen om (inhoudelijk )te reageren. 

 

We zijn er als omwonenden helemaal 

klaar met dit terroristische provocerende 

gedrag! 

 

Als de Vliegbasis blijft weigeren om een 

passende reactie te geven zullen er 

andere stappen worden ondernomen. 

VLI 1 MIL KLU J D  Melder per email geïnformeerd 

over vliegbewegingen  bijbehorend 

geluid. Structurele melder 

E 

LW14385 09-07-

2019 

14:30 BRITSUM 9055MA Gaat momenteel weer behoorlijk te keer 

hier , wordt er zo langzamerhand 

VLI 1 MIL KLU J D  Melding is gerelateerd aan de 

FWIT. Er vinden meer 

E 
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behoorlijk gestoord van , stank , hoofdpijn 

enz... waarom moeten zij zonodig hier 

over de woonwijk vliegen bij terugkomst  

met extra herrie en stank overlast , gaat 

ook de hele dag door zo . Denk je lekker 

buiten te zitten te genieten duurt het maar 

even . Hoe zit het met de uitstoot hier 

boven de woningen ?? Hoe is dit voor je 

gezondheid ?? Krijg er zelf steeds 

hoofdpijn door... 

vliegbewegingen plaats daardoor. 

Melder uitgelegd in welk gebied 

melder woont en wat dit inhoudt. 

Over gezondheidsvragen kan de 

vliegbasis geen inhoudelijk 

antwoord geven 

LW14387 09-07-

2019 

14:40 LJOUWERT 8918LT Ook vandaag op diverse tijdstippen weer 

veel geluidsoverlast van opstijgende F-

16's. (85/86DB) 

Ook duidelijk kerosine geur te 

ruiken...wind is noordwest, geur komt 

regelrecht onze kant op.  

Graag wil ik van u weten, waarom er niet 

wordt gereageerd op de ingezonden 

klachten...worden de klachten misschien 

niet serieus genomen.. en als gezeur 

gezien? 

VLI 1 MIL KLU J D  Melder per email geinformeerd 

over vliegbewegingen omtrent de 

FWIT en bijbehorend geluid. 

Aangegeven dat er geen wettelijke 

grenzen zijn voor geluid van 

straaljagers. Melder is een 

structurele melder 

E 

LW14388 10-07-

2019 

09:18 LJOUWERT 8926RX Ik werk nachtdiensten en slaap overdag. 

Althans dat probeer ik.. Momenteel al 15 

min lang lawaai van straaljagers die de 

lucht in gaan met naverbranders vol aan.. 

Zeer hinderlijk en geeft daarom de nodige 

overlast.  

VLI 1 MIL KLU J D  Melding is gerelateerd aan de 

FWIT. Hierdoor vinden er meer 

vliegebewegingen plaats. Melder 

geinfomeerd over de FWIT. Begrip 

voor situatie melder, echter 

onmogelijk om de 

vliegbewegingen te verplaatsen 

ten faveure van melder 

E 
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LW14390 10-07-

2019 

10:00 STIENS 9051LA Meerdere klachten doorgegeven via 

email. Melder geeft aan last te hebben 

van met name landende F-16's die boven 

zijn huis vliegen en daarbij vaak gas 

geven. Melder vraagt zich af of dit 

allemaal mag en waarom er niet 'normaal' 

gevlogen wordt. 

VLI 1 MIL KLU J D  Melder per email beantwoord. 

Uitleg gegegevn of de FWIT. 

Tevens aangegeven dat dit 

vlieggedrag binnen onze wettelijke 

kaders past. Daarbij aangegeven 

dat hier geen veranderingen in 

zullen optreden 

E 

LW14389 10-07-

2019 

10:25 BRITSUM 9055MA Gaat wederom hier echt belachelijk luid 

over onze woonwijk , lijkt wel een een of 

andere show die hier gaande is , de ene 

nog idioter dan de ander , wat heeft dit 

nog voor zin ??? Fluitend extra “gas” 

geven , extra “lozen” extra stank !!! Dit 

geeft mij een slecht beeld van defensie 

lijkt meer op spelen / uitsloven  dan 

serieus bezig zijn met je vak die rekening 

houden dat er ook nog mensen hier 

wonen/ leven .... Woon hier nu 20 jaar 

maar denk er hard over na om te 

verhuizen het lijkt wel met de dag erger te 

worden.... 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, Milieubelasting Melding is gerelateerd aan de 

FWIT, er vinden momenteel meer 

vliegbewegingen plaats. De 

vliegbasis herkent zich niet in het 

beeld dat melder schetst. Daarbij 

komt dat F-16's geen brandstof 

kunnen 'lozen' 

E 

LW14391 11-07-

2019 

09:00 LJOUWERT 8911GK Geluidsoverlast VLI 1 MIL KLU J D  Melding is gerelateerd aan de 

FWIT, hierdoor vinden er meer 

vligbewegingen plaats. Melder 

geinformeerd over de FWIT 

E 

LW14392 11-07-

2019 

10:15 TZUM 8804SC Mi te laag vliegend en daardoor overmatig 

geluidsoverlast. 

Gesprekken niet meer te verstaan. Doet 

zich herhaaldelijk voor. 

VLI 1 MIL KLU J D  Melding is gerelateerd aan de 

FWIT, hierdoor vinden er meer 

vliegbewegingen plaats. Binnen de 

geldende kaders van vliegbasis 

E 
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Leeuwarden. Melder geinformeerd 

over de FWIT 

LW14394 11-07-

2019 

13:00 MENAAM 9036ME Wir sind hier seit 06.07.2019 im Urlaub in 

Menaldum,. Jeden Tag, vom frühen 

Vormittag an bis in den Nachmittag hinein, 

gibt es einen Höllenlärm durch die 

Kampfjets. Meine 2 jährige Tochter kommt 

schwer in den Mittagschlaf. Mehrfach 4 

dieser Flugzeuge unmittelbar 

hintereinander, häufig am selben Tag 

erzeugen wirklich viel Krach. Warum ist es 

immer die gleiche Route in so kurzen 

Abständen? Gibt es nicht eine 

Ausweichmöglichkeit um die Frequenz, in 

der der Lärm auftritt, an diesem einen Ort 

etwas zu reduzieren? 

VLI 1 MIL KLU J D Kinderen Melding is gerelateerd aan de 

FWIT, hierdoor vinden momenteel 

meer vliegbewegingen plaats. 

Melder geinformeerd over de 

FWIT en over vliegbasis 

Leeuwarden in relatie tot de 

huidige verblijfsplaats. 

E 

LW14393 11-07-

2019 

13:25 MARSSUM 9034GV Het opstijgen gaat weer gepaard met 

extreem veel lawaai. Dit is de hele week 

nu al weer zo. Ook de tijdstippen zijn weer 

niet zoals gewoon. 'S ochtends voor 09.00 

uur en gisteravond bijvoorbeeld 16.30 uur 

nog een keer. Door de trainingen en de 

buitenlanders die vliegen is de overlast 

weer extra erg.  

VLI 1 MIL KLU J D  Melding is gerelateerd aan de 

FWIT, hierdoor vinden er meer 

vliegbewegingen plaats. Melder 

geinformeerd over de FWIT 

E 

LW14397 12-07-

2019 

11:31 MARSSUM 9034HE Geluidsoverlast van straaljagers VLI 1 MIL KLU J D  Melding is gerelateerd aan de 

FWIT, hierdoor vinden er meer 

vliegbewegingen plaats. Melder 

geinformeerd over de FWIT 

E 

LW14395 13-07- 14:00 LJOUWERT 8915KG Honden blaffen nu alweer ruim een dik GRO 1 ALG KLU J D Dieren Melder meermaals geinformeerd E 
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2019 half uur achter elkaar over de reden van het blaffen, 

namelijk bij het (bij)voeren van de 

dieren. Het blijven tenslotte dieren. 

We hebben begrip voor melder, 

maar zien geen mogelijkheid op 

een passende oplossing te bieden 

LW14396 13-07-

2019 

22:00 LJOUWERT 8915KG Honden gaan alweer een dik half uur te 

keer. 

Hoe lang duren die voedertijden? 

VLI 1 MIL KLU J A Dieren Melder meermaals geinformeerd 

over de reden van het blaffen, 

namelijk bij het (bij)voeren van de 

dieren. Het blijven tenslotte dieren. 

We hebben begrip voor melder, 

maar zien geen mogelijkheid op 

een passende oplossing te bieden 

E 

LW14400 16-07-

2019 

08:42 LJOUWERT 8915HP Momenteel laagvliegende 

vrachtvliegtuigen over de wijk, wat is er 

aan de hand? Gebeurt 2x  per dag. 

VLI 1 MIL KLU J D  Melding ging over de TWIC, 

tactische naderingen met C-130 

Hercules transportvliegtuigen. 

Melder gerust kunnen stellen met 

uitleg. Melder gaf aan behoefte te 

hebben aan extra informatie, 

toegevoegd aan burenmailing 

J 

LW14398 16-07-

2019 

09:16 LJOUWERT 8918LR Wederom ernstige geluidshinder 86 DB 

en Kerosinestank in/rondom woning! De 

vloer trilt helemaal mee 

 

Telefonisch zijn jullie niet bereikbaar , 

maar worden we via het 

antwoordapparaat doorverwezen naar de 

website waar jullie ook geen enkele 

terugkoppeling komt.. 

VLI 1 MIL KLU J D  Melder per email geinformeerd 

over vliegbewegingen omtrent de 

FWIT en bijbehorend geluid. 

Aangegeven dat er geen wettelijke 

grenzen zijn voor geluid van 

straaljagers. Melder is een 

structurele melder 

E 
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Slechte zaak Vliegbasis om met zoveel 

stank en overlast niet te communiceren. 

Ook dit is in het verleden veelvuldig aan 

de orde geweest. 

De toegestane DB's worden chronisch 

overschreden en de metingen staan 

allemaal in de rode zone! Verschil tussen 

berekeningen en metingen is de waarheid 

en die liegt er niet om en dat dat laatste 

doet de Vliegbasis helaas nog wel.. 

LW14399 16-07-

2019 

09:20 LJOUWERT 8918LT Ook vanochtend weer oorverdovend en 

bulderend lawaai van opstijgende F16's. 

Opleidingen/trainingen FWIT of niet, deze 

herrie gaat alle perken te buiten.  

Zo te horen wordt bij het opstijgen de 

naverbrander gebruikt...vloeren en ramen 

trillen hier in de appartementen... 

Er wordt aangegeven, dat geluidshinder 

zoveel mogelijk wordt voorkomen, maar 

niets is minder waar...geluidsmetingen 

geven minimaal 85DB aan!! 

ONB 1 ONB ONB J D  Melder per email geinformeerd 

over vliegbewegingen omtrent de 

FWIT en bijbehorend geluid. 

Aangegeven dat er geen wettelijke 

grenzen zijn voor geluid van 

straaljagers. 

E 

LW14402 16-07-

2019 

13:34 LJOUWERT 8918LR Wederom ernstige geluidshinder 86DB 

plus, Kerosinestank!!  

Asociaal zoals de Vliegbasis de laatste tijd 

bezig is, daar maak je vrienden mee als 

omwonenden... 

 

Niet reageren op de klachten zegt genoeg 

VLI 1 MIL KLU J D  Melder per email geinformeerd 

over vliegbewegingen omtrent de 

FWIT en bijbehorend geluid. 

Aangegeven dat er geen wettelijke 

grenzen zijn voor geluid van 

straaljagers. Melder is een 

structurele melder 

E 
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over de arrogante houding! 

101 DB werd er zelfs gehaald Westeinde.. 

Dit geluid kaatst terug op de gevel van 12-

hoogflat Anjenplein 

 

Waarom geeft de vliegbasis geen 

reactie??? 

LW14401 16-07-

2019 

13:40 LJOUWERT 8911BH Als sinds vorige week erger ik mij 

mateloos aan overvliegende f-16's. Ik hoor 

soms mijn muziek in de woonkamer niet 

eens meer. Ronduit asociaal.  

Laten we toch eens lekker stoppen met dit 

ouderwetse machtsvertoon.  Ordinaire 

moordwapens zijn het, niets meer en niets 

minder. 

VLI 1 MIL KLU J D  Melding is gerelateerd aan de 

FWIT, hierdoor vinden er meer 

vliegbewegingen plaats. Melder 

geinformeerd over de FWIT. 

E 

LW14403 16-07-

2019 

14:00 REITSUM 9175GE Echt niet normaal hoeveel er gevlogen 

wordt de laatste tijd. 

ik heb er ontzettend veel last  

VLI 1 MIL KLU J D  Melding is gerelateerd aan de 

FWIT, hierdoor vinden er meer 

vliegbewegingen plaats. Melder 

geinformeerd over de FWIT en de 

extra vliegbewegingen 

E 

LW14405 17-07-

2019 

09:15 DRONRYP 9035VK Vanaf 9.15 tot 9.30 opstijgende 

vliegtuigen met veel lawaai 

VLI 1 MIL KLU J D Trillingen Geen reactie gewenst X 

LW14404 17-07-

2019 

09:30 FRJENTSJER 8801BC Veel te veel lawaai en veel te veel 

vliegbewegingen 

VLI 1 MIL KLU J D  We hebben de melding in goede 

orde ontvangen. Melding is FWIT 

gerelateerd. Ging om geplande 

vluchten, vooraf omgeving over 

geinformeerd.  

X 

LW14406 17-07- 09:57 ALDEBILTSYL 9078VP sinds vorige week is er opvallend veel en VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid Melding is gerelateerd aan de E 
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2019 oorverdovend vliegverkeer 

  ik word er akelig van in mn hoofd, heb 

last van het geluid > het is te  

  doordringend 

    

  ik woon in een gebied van rust ruimte en 

stilte, dat is ver te zoeken als  

 er vliegtuigen langs komen   

FWIT, hierdoor vinden er meer 

vliegbewegingen plaats. Melder 

geinformeerd over de FWIT en de 

extra vliegbewegingen 

LW14409 17-07-

2019 

11:50 MARSSUM 9034GS Meerdere F16 die vanaf 11:30 tot 11:54 

doorstart maken met een draai buiten 

vliegbasis. dit geeft een onacceptabel veel 

geluid richting Tramstrjitte. meetpunt 

dorpshuis 105db, dus bij mij meer. 

Bij blijvende niet noodzakelijke overlast 

zet ik vliegers in de lucht!! Reageren mag 

op alle momenten van de dag. 

VLI 1 MIL KLU J D  Goed gesprek gehad met melder. 

Begrip getoond voor standpunten 

van melder. Wel uitgelegd dat het 

maken van doorstarts hoort bij het 

Jaarlijks Oefenprogramma van 

onze vliegers. 

J 

LW14408 17-07-

2019 

12:01 STIENS  9051PW Steeds, ook voorgaande vliegtuigen, gaan 

steeds bij landing recht over de Helling te 

Stiens tijdens de bocht. 

Dit geeft ernstige overlast boven 90 d b. 

Komt bij dat bij landing meestal brandstof 

of andere verontreinigingen worden 

geloosd net voor de defenitieve landing.  

Dit veroorzaakt alle zwarte aanslag.  

Graag om Stiens heen om te landen. 

Waarom Stiens wel en Leeuwarden niet.  

VLI 1 MIL KLU J D  Melding is gerelateerd aan de 

FWIT, hierdoor vinden er meer 

vliegbewegingen plaats. Melder 

geinformeerd over de FWIT en de 

extra vliegbewegingen 

E 

LW14410 17-07-

2019 

11:52 BITGUMMOLE 9045PL Geachte, tussen 11.50 en 11.53 hoorden 

we twee straaljagers met meer 

geluidsoverlast dan anders.  Gaat het 

VLI 1 MIL KLU J D  Melding betrof het beoefenen van 

'Simulated Flame Out's', waarin de 

motor van de F-16 gesimuleerd 

E 
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soms om een ander type met meer 

geluid? En zoja, is dit binnen de normen?  

niet meer werkt. De vlieger zet dan 

na een glijvlucht zijn toestel veilig 

aan de grond, in dit geval gevolgd 

door een doorstart. Mleder 

geinformeerd hierover 

LW14412 17-07-

2019 

13:14 HARNS 8862LH Reeds zo'n tweeeneenhalve week is bij 

tijd en wijle de overlast van straaljagers 

weer "oorverdovend". Er wordt kennelijk 

ook met regelmaat boven de woonkern en 

aan de randen van Harlingen geoefend. 

Dat leidt dan onvermijdelijk tot flinke 

geluidsoverlast. Regelmatig wordt met 

gemak een geluidsniveau van tussen de 

65dB en 75 dB gehaald. 

Dat deze geluidsnormen tot 

gehoorschade (kunnen) leiden behoef ik u 

toch niet uit te leggen? 

Is oefenen met straaljagers boven 

bewoonde gebieden wel een noodzaak? 

Als die vraag met "ja" zou moeten worden 

beantwoord, is een betere verdeling over 

andere en meerdere locaties dan niet te 

overwegen omdat dan deze overlast op 

een eerlijker wijze wordt verdeeld? 

Nog een tweede vraag: hoe controleert u 

of tijdens een vlucht de naverbrander is 

gebruikt boven bewoonde gebieden? 

VLI 1 MIL KLU J D  Melding is gerelateerd aan de 

FWIT. Hierdoor vinden er meer 

vliegbewegingen plaats. Melder 

woont buiten de CTR 

(verantwoordelijkheidsgebied) van 

vliegbasis Leeuwarden. Melder 

informatie gestuurd over 

vliegbewegingen van de FWIT 

E 

LW14411 17-07-

2019 

13:20 DRONRYP 9035VK Erg veel lawaai boven ons huis voor de 

tweede keer vandaag. 

VLI 1 MIL KLU J D  FWIT. Vertrek vanaf baan 23, dus 

wordt langs/over Dronrijp gevlogen 

X 
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LW14413 17-07-

2019 

14:35 STIENS 9051LA Ontstellend veel lawaai van meerdere 

vliegtuigen die al landend, bijna door de 

boerderij vliegen en extra gas bijgeven.  

VLI 1 MIL KLU J D  Melder is bekend, boerderij staat 

binnen het spreidingsgebied van 

de aanvliegroute voor baankop 23 

dus men zal altijd in de buurt van 

of boven de boerderij vliegen. 

Extra gas geven is bedoeld om de 

toestellen vliegend te houden 

(veiligheid dus) 

X 

LW14414 18-07-

2019 

09:30 STIENS 9051SL Oorverdovend lawaai. Idioot. Het hele 

huis trilt. Potten staan te rammelen in de 

kast. 

VLI 1 MIL KLU J D  Melding is gerelateerd aan de 

FWIT, hierdoor vinden er meer 

vliegbewegingen plaats. Melder 

geinformeerd over de FWIT en de 

extra vliegbewegingen 

E 

LW14416 18-07-

2019 

09:30 BRITSUM 9055LR Waarom zo’n overdreven pestherrie deze 

ochtend. Doe toch normaal. 

Dat is al erg genoeg. Nu trilde het hele 

huis en alles daarbinnen. 

Burgertjetreiteren lijkt het, echt. Ga dit 

toch doen in afgelegen gebieden in 

Canada maar NIET hier. 

VLI 1 MIL KLU J D  Melding is gerelateerd aan de 

FWIT, hierdoor vinden er meer 

vliegbewegingen plaats. Melder 

geinformeerd over de FWIT en de 

extra vliegbewegingen 

E 

LW14415 18-07-

2019 

09:30 DRONRYP 9035VK Zwaar dreunend geluid VLI 1 MIL KLU J D  Melder is een structurel melder en 

wenst geen reactie. Melding ter 

kennisgeving aangenomen. 

X 

LW14418 18-07-

2019 

09:30 STIENS 9051AR Beste. Het is Goed dat er zo wordt 

gevlogen. Maar dat er zo laag gevlogen 

moet worden waardoor onze ramen 

volledig beginnen te trillen? Vind het echt 

hinderlijk. We begrijpen dat er oefeningen 

gedaan moeten worden. Maar kunnen 

VLI 1 MIL KLU J D  Melding is gerelateerd aan de 

FWIT, hierdoor vinden er meer 

vliegbewegingen plaats. Melder 

geinformeerd over de FWIT en de 

extra vliegbewegingen 

E 
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jullie er niet voor zorgen dat ze toch even 

wat hoger vliegen of een andere route 

nemen. Ik spreek niet namens ons zelf. Er 

klagen nog meer buurtbewoners in deze 

straat. We kijken graag uit naar uw reactie 

en begrip. 

LW14417 18-07-

2019 

10:00 STIENS 9051EC Er wordt iedere keer weer pal over ons 

huis gevlogen 

Ik heb een gehoor beschadiging en het 

geluid is vaak zo hard dat ik als de 

zodemieter naar binnen moet om mijn 

gehoorbeschermers op te zetten 

wil graag dat het mogelijk wordt hier bij mij 

in de tuin geluidsmetingen te doen ons 

woon en tuingenot wordt helemaal 

verpest. 

telefoneer ik met iemand kan ik direct wel 

stoppen want dan kun je elkaar niet meer 

verstaan 

wil graag een oplossing voor deze mis 

toestanden en een vergoeding voor de 

geleden schade en oorbeschadiging 

als een beperkte geluidsoverlast bij 

leeuwarden in de groene ster al niet meer 

wordt toegestaan dan is het toch van de 

zotte dat er steeds weer over mijn 

woonhuis gevlogen wordt met alle 

overlast van dien 

wellicht wordt het tijd dat er eens een 

neergehaald wordt zodat jullie beseffen 

VLI 1 MIL KLU J D  Melding is gerelateerd aan de 

FWIT, hierdoor vinden er meer 

vliegbewegingen plaats. Melder 

geinformeerd over de FWIT en de 

extra vliegbewegingen. Begrip 

voor melder. Verhuizen van de 

vliegbasis is echter geen optie. 

E 
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dat deze basis beter naar de lauwersmeer 

kan verhuizen 

LW14424 18-07-

2019 

11:00 BLESSUM 9032XC De laatste paar week wordt er meer over 

deinum en Blessum gevlogen dan 

voorheen. Daarnaast wordt er vaak en 

lang gevlogen. Er is op het ogenblik zo 

veel herrie dat je elkaar niet kan verstaan. 

Dat kan niet de bedoeling zijn boven onze 

dorpen.  

VLI 1 MIL KLU J D  Melding is gerelateerd aan de 

FWIT, hierdoor vinden er meer 

vliegbewegingen plaats. Melder 

geinformeerd over de FWIT en de 

extra vliegbewegingen. Daarbij 

wordt gebruik gemaakt van de 

TMA A/TRA10 welke boven de 

provincie ligt 

E 

LW14419 18-07-

2019 

11:39 FRJENTSJER 8801BB Ik ben blij dat de luchtmacht in Nederland 

bestaat. 

En ik weet dat oefenen en grote 

oefeningen van groot belang zijn. Maar ik 

ben niet blij met de frequentie waarmee er 

over Franeker wordt gevlogen. Niet alleen 

door de week, maar ook tijdens de 

oefening Frisian Flag. 

Is het mogelijk dat er meer gebruik 

gemaakt gaat worden van andere routes? 

 

Vorig jaar heb ik geprobeerd in contact te 

komen met vliegbasis Leeuwarden i.v.m. 

hun vluchten tijdens de herdenkingsdienst 

van de slachtoffers van de vliegtuigramp 

MH17, zonder succes. Ik kan er niet bij 

dat er tijdens dergelijke herdenkingen 

gevlogen wordt alsof er niets aan de hand 

is. Sorry voor mijn mening, maar dat vond 

VLI 1 MIL KLU J D  Melder per email beantwoord. 

Uitleg gegeven over de vliegroutes 

van en naar de oefengebieden en 

waarom deze niet veranderd 

kunnen worden. Kort ingegaan op 

mening over vliegen tijdens 

herdenkingen 

E 
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ik echt respectloos. 

LW14420 18-07-

2019 

13:15 DRONRYP 9035VK Onnodig veel lawaai boven ons huis VLI 1 MIL KLU J D  Geen reactie gewenst. X 

LW14421 18-07-

2019 

13:45 MENAAM 9036LH Er zijn oefeningen op de vliegbasis 

Leeuwarden, en de gehele week houden 

de vliegtuigen zich niet aan de vliegroute. 

Het laatste vliegtuig bv vloog over ons 

huis, en over het dorp. 

Dat is bepaald geen vliegroute. 

 

VLI 1 MIL KLU J D  Goed inhoudelijk gesprek gevoerd, 

melder geinformeerd over 

vliegroutes en de FWIT. Melder 

gaf aan begrip te hebben voor de 

vliegbasis en vliegbewegingen, 

maar vond het even teveel. Dat 

snappen wij ook goed. 

J 

LW14422 18-07-

2019 

14:45 BURDAARD 9112HT het veel te snel ( over de wijk 

bornermeer)komen aanvliegen voor de 

landing wat veel lawaai oplevert.  

VLI 1 MIL KLU J D  Melding is gerelateerd aan de 

FWIT, hierdoor vinden er meer 

vliegbewegingen plaats. Melder 

geinformeerd over de FWIT en de 

extra vliegbewegingen 

E 

LW14426 19-07-

2019 

09:00 DRONRYP 9035VK Overdreven luid VLI 1 MIL KLU N D  Geen reactie gewenst. X 

LW14425 19-07-

2019 

10:21 STIENS  9051PW Nog steeds binnenkomende f16 

(vliegtuigen) precies over Stiens. Om 

Stiens heen vliegen is ernstig gewenst. 

Uitstoot van lozingen enz en ernstig 

geluidsoverlast  

VLI 1 MIL KLU J D  Melding is gerelateerd aan de 

FWIT, hierdoor vinden er meer 

vliegbewegingen plaats. Melder 

geinformeerd over de FWIT en de 

extra vliegbewegingen 

E 

LW14427 19-07-

2019 

23:45 SINT JABIK 9079NC Ik kon niet slapen vanwege de herrie  

Echt te laat hoor voor oefenen 

VLI 1 MIL KLU J A  Melding onderzocht. Ten tijde van 

melding was de vliegbasis 

gesloten. Er waren dus geen 

vliegtuigen van vliegbasis 

Leeuwarden in de lucht. Melder 

hierover geinformeerd. 

E 
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LW14428 22-07-

2019 

09:30 LJOUWERT 8917CH De stilte is van iedereen!! Het hele jaar, 

de laatste tijd zelfs dagelijks die rotherrie 

hoorbaar! Dit is een ernstige aantasting 

van et woongenot. 

VLI 1 MIL KLU J D  Melding betrof regulier 

vliegprogramma, waarbij 6 F-16's 

van vliegbasis Leeuwarden 

aanvlogen voor de landing na een 

oefenmissie boven de Noordzee 

(Delta's 1 t/m9) 

E 

LW00001 22-07-

2019 

13:12 LJOUWERT 8918LR  

 

Zojuist wederom ernstige geluidshinder en 

kerosinestank bij het opstijgen F16.  

F 16 die om 13.27 was wel zachter het 

kan dus wel anders.. 

 

We hebben als omwonenden afgelopen 2 

weken al extra herrie moeten incasseren 

door de opleidingen e.d.  

Ook verklaart het zgn minder melden van 

klachten verklaart worden door het feit dat 

mensen totaal geen terugkoppeling hierop 

krijgen en het dan maar laten voor wat het 

is.. 

Vind dit persoonlijke een zeer kwalijke 

zaak van de Vliegbasis om nergens 

inhoudelijk op te reageren 

 

Graag zie ik uw reactie tegemoet! 

VLI 1 MIL KLU J D  Melding betrof regulier 

vliegprogramma, 2x 2 F-16's 

hebben geoefend in 'Basic Flight 

Maneuvers' in de oefengebieden 

boven de privincie (TMA A/TRA 

10). Melder hierover geinformeerd. 

E 

LW14429 25-07-

2019 

15:09 DRONRYP 9035VK Veel lawaai, ook om 15:17 VLI 1 MIL KLU J D  Melder is een structurele melder 

en wenst geen reactie. Melding ter 

kennisgeving aangenomen. 

X 
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LW14432 29-07-

2019 

11:20 DRONRYP 9035VK Geluidsoverlast  VLI 1 MIL KLU J D  Geen reactie gewenst. X 

LW14431 29-07-

2019 

11:55 BRITSUM 9055MA Wederom met veel lawaai hierover de 

woonwijk , heerlijk met dit weer !!! Lekker 

weer veel kerosine gassen....door even 

extra op het “gas” te gaan , wanneer houd 

die spielerei en vervuiling eens op en 

nemen zij een route over het land waar 

geen bebouwing is ??  Jullie reageren ook 

niet serieus op mijn klachten of regent het  

klachten ? Of heeft het gewoon helemaal 

geen zin om te klagen omdat er toch niets 

mee gedaan wordt. Volgens mij wordt je 

als jan modaal niet echt serieus 

genomen....  

VLI 1 MIL KLU J D  Melding is gerelateerd aan de 

FWIT, er vinden momenteel meer 

vliegbewegingen plaats. Melding 

ter kennisgeving aangenomen. 

E 

LW14434 31-07-

2019 

10:00 LJOUWERT 8915JD Ondanks dat de oefening van 

wapeninstructeurs tot 4 augustus op 

vakantie zijn, vliegen er al constant een 

half uur vliegtuigen over de provincie, de 

stad en over vliegbasis Leeuwarden. 

Vooral buitenlandse vliegtuigen, zoals de 

BLADE02 , vliegen over de stad de basis. 

En dat was volgens de communicatie 

afdeling van de vliegbasis Leeuwarden 

NIET de bedoeling . Tot 4 augustus 

zouden er alleen reguliere vluchten zijn 

naar het oefengebied van de Noordzee. 

VLI 1 MIL KLU J D  Melding betrof regulier 

vliegrpogramma, waarbij 2x 2 F-

16's van vliegbasis Leeuwarden 

'Basic Flight Maneuvers' oefenden 

in de oefengebieden boven de 

provincie (TMA A/TRA10). Er 

wordt 75% minder gevlogen dan in 

voorgaande weken 

E 

LW14437 31-07-

2019 

10:15 ALDEBILTSYL 9078VP Vanaf een uur of 10 weer een 

verschrikkelijke herrie door laagvliegende 

VLI 1 MIL KLU J D  Melding betrof regulier 

vliegprogramma, 2x 2 F-16's 

E 
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straalvliegtuigen. Ik kan niet eens buiten 

zitten. Op dit moment (11:03) nog steeds 

bezig.  

Te veel lawaai !!!! 

hebben in de oefengebieden 

boven de provincie (TMA 

A/TRA10) geoefend in 'Basic 

Flight Maneuvers'.Melder per 

email geinformeerd hierover. 

LW14435 31-07-

2019 

10:20 LJOUWERT 8911ET enorme geluidshinder van de vliegtuigen VLI 1 MIL KLU J D  Melding betrof regulier 

vliegprogramma, 2x 2 F-16's 

hebben in de oefengebieden 

boven de provincie geoefend in 

'Basic Flight Maneuvers'.Melder 

telefonisch en per email 

geinformeerd hierover. 

E 

LW14436 31-07-

2019 

10:30 HEMPENS 9086CM Waarom, waarom, waarom moet er recht 

boven Leeuwarden zo’n vreselijk lawaai 

worden gemaakt!? 

En zo lang!! 

 

VLI 1 MIL KLU J D  Vliegbewegingen in het 

oefengebied dat zich boven de 

provincie Friesland bevindt. 

Woning van de melder bevindt 

zich in dit gebied. Regulier 

vliegprogramma. Geen afwijkingen 

van de procedure geconstateerd.  

E 

LW14439 31-07-

2019 

10:30 LJOUWERT 8931HB Geluidsoverlast, u hoeft mij niet terug te 

bellen. 

VLI 1 MIL KLU J D  Melder wenst geen reactie, 

melding derhalve ter kennisgeving 

aangenomen 

X 

LW14438 31-07-

2019 

10:45 GOUTUM 9084AJ Van 09.45 tot 10.45 is er even soort 

gevecht geoefend boven de stad 

leeuwarden. Ik heb de volgende vragen: 

-In hoeverre is dit toegestaan  

-Wat zijn precies de afspraken  

-Zijn er afspraken aangaande oefeningen 

boven woongebieden 

VLI 1 MIL KLU J D  Melding betrof regulier 

vliegprogramma, 2x 2 F-16's 

hebben geoefend in 'Basic Flight 

Maneuvers' in de oefengebieden 

boven de privincie (TMA A/TRA 

10). Melder hierover geinformeerd. 

E 
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Klachtenoverzicht vliegbasis Leeuwarden 
2019 

         

              Omschrijving Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 
 Vliegbasis 13 24 5 49 12 38 85 0 0 0 0 0 

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

                           
                           
 Totaal 13 24 5 49 12 38 85 0 0 0 0 0 

 

              Totaal vliegbasis 226 
           Totaal grondlawaai 0 
           Totaal 226 
           

             

             

              

              Totaal aantal klachten 2019 
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KLACHTENOVERZICHT PER PLAATS 2018 
        

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

 Aldebiltsyl             2           

 Aldtsjerk 1                       
 

Berltsum       1                 
 

Bitgum        1                 
 

Bitgummole 1 1   1     1           

 Blessum             1           

 Britsum 1     1   2 6           
 

Burdaard       1   2 2           
 

Dronryp 1   1 4 1 4 7           

 Feinsum           1             

 Frjentsjer 1     2 2 6 3           

 Goutum           1 1           

 Gytsjerk           3             

 Hallum           1             

 Harns   9   1     1           

 Hempens             1           

 Hjerbeam         1               

 Húns       1                 

 Hurdegaryp   1                     

 Jelsum       4 1 1             

 Koarnjum       5                 

 Ljouwert 2   1 9 3 8 40           

 Marssum 5   1 6 2 4 4           
 

Menaam       1 1   2           
 

Oentsjerk       1                 
 

Reitsum             1           
 

Rie   1                     
 

Rinsumageast             1           
 

Skingen       1                 
 

Snakkerbuorren             1           
 

St. Anne   2       1             
 

St. Jabik   3         1           
 

Stiens   1 2 7   3 9           
 

Tsjummearum   5                     
 

Tzum             1           
 

Winsum 1     1                 
 

Westhoek   1                     
 

Wyns       1 1 1             
 

Totaal 13 24 5 49 12 38 85           226 
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In de periode van maandag 29 april tot en met 

donderdag 14 november 2019 volgen 11 F-16 vliegers de Fighter 

Weapons Instructor Training (FWIT) op vliegbasis Leeuwarden. 

Deze hoogwaardige training wordt georganiseerd door het 322 

TACTES squadron, het kenniscentrum op het gebied van 

jachtvliegen. Aan het einde van deze training weten de studenten 

alles over de systemen, de wapens aan boord en de tactieken die 

gebruikt kunnen worden. Ze worden opgeleid tot specialist in het 

integreren van allerlei wapensystemen. Daarnaast worden ze 

optimaal voorbereid om de opgedane kennis over te dragen op 

collega’s en hun rol als tactisch leider thuis en op uitzending uit 

te voeren. 

 

Deelnemers 

Aan de FWIT nemen dit jaar F-16 vliegers uit drie landen deel: België, Nederland en Portugal. Deze 

landen maken allen deel uit van de European Participating Air Forces, kortweg EPAF. De zeven 

maanden durende opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Tijdens het 

theoretische deel wordt de al bestaande kennis over tactieken, sensoren en wapensystemen 

uitgebreid met aanvullende diepgaande systeem- en achtergrond kennis. Tijdens de praktijkfase 

ligt de nadruk op de ontwikkeling van instructie en technische vaardigheden tijdens luchtoperaties.  

 

Pijlers FWIT 2019 

De FWIT 2019 kenmerkt zich verder door enkele bijzonderheden. Zo zullen de studenten 

uitgedaagd worden om complexe missies te vliegen met meerdere types vliegtuigen. Hierbij zal de 

student als ‘Mission Commander’ in een leidinggevende rol optreden om een zo succesvol mogelijke 

oplossing te vinden voor tactische uitdagingen. 

Verder zal de focus meer dan ooit liggen op leiderschap. Waar voorheen de FWIT gefocust was op 

specifiek F-16 gerelateerde zaken worden de studenten nu opgeleid tot specialist in het integreren 

van meerdere wapensystemen en space om zodoende met een effectief team een missie te kunnen 

uitvoeren. Tevens wordt in de theoriefase veel aandacht besteed aan instructie technieken en 

psychologie om zodoende optimaal voorbereid te zijn op meerdere types studenten en situaties. 
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TWIC integratie  

De Nederlandse C-130 Hercules transport eenheid van de vliegbasis Eindhoven en de Belgische C-

130 Hercules transport eenheid van de vliegbasis Melsbroek hebben zich de afgelopen jaren 

ontwikkeld tot tactische eenheden. Tactische inzet betekent onder andere optreden in gebieden 

met vijandelijk dreiging. De Hercules kan hiervoor worden gebruikt. Tijdens de Transport Weapons 

Instructor Course (TWIC) leert de Hercules vlieger om andere wapensystemen te gebruiken om zijn 

inzetgebied toegankelijk te maken met behulp van vuursteun van bijvoorbeeld jachtvliegtuigen. De 

TWIC klas van 2019 loopt daarom op academisch en vliegtechnisch gebied een aantal periodes 

gezamenlijk op met de FWIT studenten om kennis en ervaringen te delen. De graduatie vindt ook 

gelijktijdig plaats. 

 

Geluidshinder 

Voor informatie over vliegbewegingen https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen. 

Klachten kunnen worden ingediend via www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen/klachten-

geluidsoverlast.  

 

Noot voor de redactie: Voor meer informatie over de FWIT kunt u contact opnemen met Sectie 

Communicatie vliegbasis Leeuwarden, 058-2346700 of LW.Communicatie@mindef.nl 

 

mailto:LW.Communicatie@mindef.nl
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Datum 7 mei 2019 

 

Persbericht 

 

QRA-taak Benelux weer naar vliegbasis 
Leeuwarden 
 

Vanaf 9 mei 2019 wordt de QRA-taak weer 

uitgevoerd vanaf vliegbasis Leeuwarden. 

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 9 mei tot en met donderdag 4 juli 2019 neemt vliegbasis Leeuwarden de bescherming 

van het luchtruim van de Benelux over. Op dit moment wordt de QRA-taak verzorgd door de 

vliegbasis Florennes in België.  

 

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. Klachten 

kunnen online worden ingediend via 

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