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LW17613 01-09-
2020 

10:18 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen, 
 
Nieuwe maand volle maan en nieuwe kansen, maar 
helaas de vliegbasis vervalt weer in haar oude patroon 
of is dit het nieuwe normaal?? 
5441 5442 JEDI01 JEDI02 hele vloer trilt  door de 
weerkaatsing van Marsum 110 en west 87 plus gevel 
weerkaatsing naar Noord! 
 
10:20 wederom 5445 5446 West 80 10:25 West 80  
 

Het is de hoogste tijd om de klachten eens serieus te 
nemen en  op te lossen.. 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
26 m 
Uw weet het: De F35 zou tijdens de start niet veel meer 
herrie maken dan de F16. De eerstvolgende F16 
produceerde 101db...   
 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
44 m 
10:18 uur De oorlogsmachines bulderen weer vanaf 
#vlbleeuwarden. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
14 u 
Als antwoord op  
@eppobruins 
  
@jpaternotte 
 en  
@suzanne_GL 
Houd je ook rekening met de militaire luchtvaart? Je 
weet inmiddels vast wel dat de uitstoot van 
#vlbleeuwarden geheim is... 
https://liwwadders.nl/inspectie-legt-vliegbasis-
leeuwarden-beperkingen-op/ 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 

VLI 1 MIL KLU J D   Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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· 
21 u 
13:50 uur en de oorlogsmachines bulderen weer vanaf 
#vlbleeuwarden 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
28 aug. 
Als antwoord op  

@josevangelder 
  
@arnouddevries 
  en 5 anderen 
Vergeet ook de ziekmakende uitstoot niet, de F35 
verbruikt +60% meer brandstof. De uitstoot van 
#vlbleeuwarden is geheim. Kunt u  
@Barbara_Visser1 
 ons allen hier uitleggen waarom dit zo is? 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden heeft 
geretweet 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
28 aug. 
Als antwoord op  
@josevangelder 
  
@arnouddevries 
  en 5 anderen 
Kijk mensen, de dagelijkse praktijk rondom 
#vlbleeuwarden. Het ongenoegen groeit snel: 
klachtenrecord, brandbrief namens 15 dorpen/2 
stadswijken, GS die zorgen uit over de herrie van de 
F35, vergunningen niet op orde, uitstoot geheim. Wat 
nu  
@Barbara_Visser1 
? 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
25 aug. 
De Rekenkamer constateert verder dat  
@Gemeente_Lwd 
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 lak heeft aan problemen en gezichtspunten die de 
eigen burgers (en de burgers van buurgemeente) naar 
voren brengen. De gemeente staat niet open voor een 
echte dialoog met burgers. Weet u het ook even.  
 
We begrijpen  
@heindehaan 
! 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden heeft 
geretweet 
addy rutgers 

@addyrutgers 
· 
25 aug. 
Hoogste tijd voor huidig college en raad  
@Gemeente_Lwd 
 draagvlak te toetsen bij inwoners voor toekomstige 
groei omgevingslawaai vliegbasis  
@geluidsmeetnet 
 ! Hoor-geen-kwaad aapNietsziende aapSpreek-geen-
kwaad aap https://liwwadders.nl/college-leeuwarden-
negeerde-rechter-en-deed-alles-om-beroep-en-
bezwaarmogelijkheden-van-getroffen-burgers-te-
belemmeren/ 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
24 aug. 
Ook 2014, in Trouw: "Voor regeringspartij PvdA was 
een belangrijke voorwaarde voor het akkoord gaan met 
de koop van de JSF dat omwonenden van de 
vliegbases geen last zouden krijgen van 
geluidsoverlast."  
 
Wat nu  
@PvdA 
  
@pvdafryslan 
  
@pvdaWaadhoeke 
  
@PvdALeeuwarden 
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LW17614 01-09-
2020 

11:50 MARSSUM 9034GT Abnormaal hard geluid, door abnormaal vlieggedrag,  
schandalig boven woongemeenschap. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof de landing 
en een aantal doorstarts 
van vier F-16's. Het ging 
om het beoefenen van 
noodprocedures. Melder 
hierover geïnformeerd 

E 

LW17616 01-09-
2020 

13:48 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag, 
 
Wederom met barstens veel geweld de lucht in met 
gigantisch gebulder en kerosinestank!  83 NOORd 113 
Jelsum het is compleet idioterie wat hier dagelijks wordt 
neergezet, helemaal klaar mee!!5445 BOLT 02 5446 
BOLT komt terug op Ft om 13:50 ?? 5441 5443 5444 
etc Plus BAF 451 die hier vanochtend langdurig rondjes 
draaide.. 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
11 aug. 
Zou de  
@Kon_Luchtmacht 
 aan ons allen hier kunnen toelichten hoe zij het 
probleem van de enorme herrie van de #F35 vanaf 
#vlbleeuwarden gaan tegenhouden?  
 
- Klachtenrecord.  
- Brandbrief.  
- GS maakt zich zorgen.  
- Vergunningen niet op orde. 
- Uitstoot geheim. 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
15 jul. 
Impact van het militaire vliegverkeer op de 
leefomgeving en het milieu rond #vlbleeuwarden staat 
niet in de ontwerp Luchtvaartnota 2050: 

VLI 1 MIL KLU J D   Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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http://marssum.info/zienswijze-ontwerp-luchtvaartnota-
ingediend/ 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
6 aug. 
De problemen vanwege de herrie van de F35 worden 
groter en groter. Het zou fair zijn als de  
@Kon_Luchtmacht 
 ons allen gaat informeren hoe ze de overlast (herrie en 

uitstoot) van #vlbleeuwarden drastisch gaan inperken. 
Zo gaat het niet langer. Stiens ligt buiten de 
geluidscontour! 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
13 aug. 
Inmiddels bulderen de oorlogsmachine weer vanaf 
#vlbleeuwarden. De omwonenden ontzien in de zomer, 
dat was eind vorig jaar de belofte van de 
jokkebrokkende  
@arnoudstallmann 
. 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
12 aug. 
Tijdens het laatste COVM biechtte basiscommandant  
@arnoudstallmann 
 (jokkebrok) op er alles aan te doen om in de zomer het 
geluid te reduceren vanaf #vlbleeuwarden. Inmiddels 
zijn er vanmorgen al weer 3 F35's en 4 F16's de lucht 
in. Wat is er aan herrie veranderd  
@Kon_Luchtmacht 
? 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
12 aug. 
Goedemorgen  
@Kon_Luchtmacht 
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, kijk hier nog veel meer klachten die wij voor u hebben 
verzameld. Bovenop het klachtenrecord 2019 en de 
brandbrief namens 15 dorpen en 2 stadswijken. 
Wanneer merken wij dat u hier iets mee gedaan heeft? 
Kunt u ons allen informeren? #vlbleeuwarden 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
12 aug. 

Niet vergeten mensen: 5.600 liter kerosine per vlieguur, 
60% méér dan de F16. De ziekmakende fijnstof en 
roetdeeltjes mag u dagelijks opsnuiven.  
 
#f35 #vlbleeuwarden 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden heeft 
geretweet 
Richard Abbenhuis 
@RichardAbbenhu3 
· 
26 aug. 
“Wonen onder de aanvliegroute verhoogt het 
gezondheidsrisico. Een luchthaven past niet in een 
woonwijk”, zegt ze” ?? 
@SchipholWatch 
? ? 
@rgcsh 
? ?? 
@dennistak 
? ? 
@Liesvanaelst 
? ? 
@Postma_Jeroen 
? ? 
@JeroenOoijevaar 
?   
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LW17615 01-09-
2020 

13:50 LJOUWERT 8918LT Goedemiddag, 
En weer gaan de oorlogsmachines met veel gebulder 
de lucht is.. 
Vanochtend was het Westelijk deel van de provincie 
aan de beurt..nu mag het Noordoosten "genieten"...van 
kabaal en uitstoot ziekmakende  stikstof, roet enz. 
Welzijn en gezondheid van mens, dier én natuur wordt 
zo om zeep geholpen! 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting 

Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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LW17617 02-09-
2020 

10:22 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen! 
 
Wederom asociaal met veel gebulder en kerosinestank 
met meerder straaljagers de lucht in..1200 56441 5442 
JEDI 01 JEDI 0284 DB> West plus langdurige 
weerkaatsing 10;26 hetzelfde  verhaal 82DB > en 86 
west. Jelsum 115 DB>> Ameland weer de stuipen op 
het lijf jagen..???3601 3601 3601 POLLY )1 
Wat is de bedoeling van de PHLAB?? Nieuwe 
contouren inkleuren?? 
Graag even uw aandacht voor Bilgaard Noord.. 

 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
6 m 
Ook stadswijk Bilgaard ver over de 80db tijdens het 
opstijgen van de F35 vanaf #vlbleeuwarden. Meetpunt 
ligt kilometers ver weg van het vliegpad. Kijk je mee  
@sybrandbuma 
 op https://lwr.flighttracking.casper.aero? Het is jouw  
@Gemeente_Lwd 
 tenslotte. Of is het weer wegkijken... 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
9 m 
Als antwoord op  
@gridharms 
Ver over de 80db in Stiens  
 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
9 m 
Een prachtige vredelievende ochtend in Friesland, 
maar dan om 10:22uur stijgt er een F35 op van 
#vlbleeuwarden. De aarde trilt de lucht zuigt, het toestel 
buldert. Zo ongelooflijk veel meer herrie dan een F16. 
Wat nu  
@Kon_Luchtmacht 
 en  
@Barbara_Visser1 
? Kijk je mee  

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting 

Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 



 Pagina 11 van 155  
 

 

@douwehoogland 
 
 
 
Ook het landen geeft gigantisch veel en langdurig 
gebulder zoals gistermiddag 01-09 20 15:18 107 
Marsum, maar hier in Noord hoorbaar door gebulder.. 
De gezondheid van Mens en Dier ligt dagelijks onder 
vuur..  
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 

@geluidsmeetnet 
· 
18 m 
10:22 uur De oorlogsmachines bulderen weer vanaf 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
15 u 
Als antwoord op  
@RTVNOF 
Gaan jullie ook berichten over de sterk toenemende 
herrie van #vlbleeuwarden in Noord-Oost Nederland? 
De klachten en onvrede nemen snel toe. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
20 u 
Als antwoord op  
@MinIenW 
  
@SvVeldhoven 
  en 2 anderen 
Maar 60% meer... #vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
20 u 
Jelsum zojuist: F35 +8db meer herrie dan de 
eerstvolgende F16. In Wyns (5km verderop gelegen) 
produceerde de F35 bijna 100db. Let op: meetpunt 
Wyns ligt ver van het vliegpad af. Daadwerkelijke herrie 
is dus nog veel hoger! 
 
#vlbleeuwarden 
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Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
23 u 
Uw weet het: De F35 zou tijdens de start niet veel meer 
herrie maken dan de F16. De eerstvolgende F16 
produceerde 101db...   
 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 

· 
1 sep. 
10:18 uur De oorlogsmachines bulderen weer vanaf 
#vlbleeuwarden. 
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LW17618 02-09-
2020 

11:55 LJOUWERT 8918LR Goedendag, 
  
 2e klacht vandaag wegens wangedrag zojuist met 
gigantisch gebulder landen Noord 84DB>>  
Jelsum111DB>> West meer dan 83 DB>> Het is een 
groot schandaal wat hier meedere malen per dag wordt 
neergezet door de vliegbasis met illegale praktijken en 
alles geheim 
en niet te vergeten de extra uitstoot kerosine wat 
allemaal groot geheim is 
Is de hoogste tijd om de vliegbasis'' lik op stuk te 

geven" met hun terreurdaden 
 
10:57 2421242224232424  BAF 653 nu ineens 
Hercules?? 11:37 gebulde en stank 11:37 POOLU 01 
POLLY 023 3601 3601 etc 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
7 m 
Kijkt u weer even mee naar de enorme herrie van de 
F35 tijdens een landing op #vlbleeuwarden:  
@Barbara_Visser1 
  
@Kon_Luchtmacht 
  
@douwehoogland 
  
@NLR_NL 
?  
 
Hoe gaat u deze herrie oplossen?  
 
Dit is totaal anders dan de belevingsvluchten in 2016. 
We kijken uit naar uw antwoord. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
42 m 
Moet natuurlijk zijn: luider dan de F16! 
Tweet citeren 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting 

Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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 · 22 u 
Jelsum zojuist: F35 +8db meer herrie dan de 
eerstvolgende F16. In Wyns (5km verderop gelegen) 
produceerde de F35 bijna 100db. Let op: meetpunt 
Wyns ligt ver van het vliegpad af. Daadwerkelijke herrie 
is dus nog veel hoger! 
 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 

1 u 
Zou het  
@NLR_NL 
 inmiddels weten wat er dagelijks met de F35 gaande is 
rond #vlbleeuwarden en Noord-Friesland? Tijd voor een 
nieuw ONAFHANKELIJK onderzoek? 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
1 u 
Ook stadswijk Bilgaard ver over de 80db tijdens het 
opstijgen van de F35 vanaf #vlbleeuwarden. Meetpunt 
ligt kilometers ver weg van het vliegpad. Kijk je mee  
@sybrandbuma 
 op https://lwr.flighttracking.casper.aero? Het is jouw  
@Gemeente_Lwd 
 tenslotte. Of is het weer wegkijken... 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
1 u 
Als antwoord op  
@gridharms 
Ver over de 80db in Stiens  
 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
1 u 
Een prachtige vredelievende ochtend in Friesland, 
maar dan om 10:22uur stijgt er een F35 op van 
#vlbleeuwarden. De aarde trilt de lucht zuigt, het toestel 
buldert. Zo ongelooflijk veel meer herrie dan een F16. 
Wat nu  
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@Kon_Luchtmacht 
 en  
@Barbara_Visser1 
? Kijk je mee  
@douwehoogland 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
1 u 
10:22 uur De oorlogsmachines bulderen weer vanaf 
#vlbleeuwarden 

LW17619 02-09-
2020 

11:55 LJOUWERT 8918LT Goedemiddag, 

 
En weer oorverdovend gebulder van rondjes vliegende 
en landende straaljagers.  
Meetpunt Noord Bilgaard 84 Db. 
Dit en ook andere meetpunten staan zeer strategisch 
en in het voordeel van Defensie opgesteld. 
Meetpunt Noord staat "verstopt" tussen de 
bebouwing...waarom b.v. niet op het dak van onze flat? 
100% zeker, dat het aantal Db's dan veel hoger ligt...en 
meer vergelijkbaar is met het aantal Db's wat in 
Marsum gemeten wordt door weerkaatsing geluid tegen 
de flat! 
 

VLI 1 MIL KLU J D   Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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LW17620 02-09-
2020 

13:20 LJOUWERT 8918LM Zout toch eens op. Geen dag is het hier rustig. 
Concentreren is niet mogelijk. Ga eens ergens anders 
de boel verstieren. Wij hebben er genoeg van! 

VLI 1 MIL KLU J D   Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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LW17621 02-09-
2020 

13:40 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag! 
 
Zojuist wederom met barstens veel geweld de lucht in  
NOORD 84 >>en Jelsum 110DB>> West 78DB>>en 
Kerosinestank BOLT 01 BOLt 02 alles staat hier weer 
te trillen en spullen vallen wederom van de planken net 
als vanochtend bij de landing..13:17 3167 3170 13:25 
0173 BLADE 01 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 

@geluidsmeetnet 
· 
37 m 
13:17 uur en de oorlogsmachines bulderen weer 
#vlbleeuwarden 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
1 u 
Kijkt u mee:  
@Barbara_Visser1 
  
@Kon_Luchtmacht 
  
@douwehoogland 
  
@NLR_NL 
   
@sybrandbuma 
  
@lc_nl 
  
@OmropNijs 
  
@frieschdagblad 
  
@PvdALeeuwarden 
  
@cdaleeuwarden 
  
@VVDLeeuwarden 
Tweet citeren 
 

VLI 1 MIL KLU J D   Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
 · 1 u 
Stiens 89db, stadswijk Bilgaard 84db maar... kijkt u 
even wat er in Jelsum gebeurd als er 1 F35 een 
doorstart maakt. 
 
 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 

· 
1 u 
Kijkt u weer even mee naar de enorme herrie van de 
F35 tijdens een landing op #vlbleeuwarden:  
@Barbara_Visser1 
  
@Kon_Luchtmacht 
  
@douwehoogland 
  
@NLR_NL 
?  
 
Hoe gaat u deze herrie oplossen?  
 
Dit is totaal anders dan de belevingsvluchten in 2016. 
We kijken uit naar uw antwoord. 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
1 u 
Kijkt u weer even mee naar de enorme herrie van de 
F35 tijdens een landing op #vlbleeuwarden:  
@Barbara_Visser1 
  
@Kon_Luchtmacht 
  
@douwehoogland 
  
@NLR_NL 
?  
 
Hoe gaat u deze herrie oplossen?  
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Dit is totaal anders dan de belevingsvluchten in 2016. 
We kijken uit naar uw antwoord. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
2 u 
Moet natuurlijk zijn: luider dan de F16! 
Tweet citeren 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 

@geluidsmeetnet 
 · 23 u 
Jelsum zojuist: F35 +8db meer herrie dan de 
eerstvolgende F16. In Wyns (5km verderop gelegen) 
produceerde de F35 bijna 100db. Let op: meetpunt 
Wyns ligt ver van het vliegpad af. Daadwerkelijke herrie 
is dus nog veel hoger! 
 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
2 u 
Zou het  
@NLR_NL 
 inmiddels weten wat er dagelijks met de F35 gaande is 
rond #vlbleeuwarden en Noord-Friesland? Tijd voor een 
nieuw ONAFHANKELIJK onderzoek? 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
3 u 
Ook stadswijk Bilgaard ver over de 80db tijdens het 
opstijgen van de F35 vanaf #vlbleeuwarden. Meetpunt 
ligt kilometers ver weg van het vliegpad. Kijk je mee  
@sybrandbuma 
 op https://lwr.flighttracking.casper.aero? Het is jouw  
@Gemeente_Lwd 
 tenslotte. Of is het weer wegkijken... 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
3 u 
Als antwoord op  
@gridharms 
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Ver over de 80db in Stiens  
 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
3 u 
Een prachtige vredelievende ochtend in Friesland, 
maar dan om 10:22uur stijgt er een F35 op van 
#vlbleeuwarden. De aarde trilt de lucht zuigt, het toestel 
buldert. Zo ongelooflijk veel meer herrie dan een F16. 

Wat nu  
@Kon_Luchtmacht 
 en  
@Barbara_Visser1 
? Kijk je mee  
@douwehoogland 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
3 u 
10:22 uur De oorlogsmachines bulderen weer vanaf 
#vlbleeuwarden 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
1 u 
Kijkt u weer even mee naar de enorme herrie van de 
F35 tijdens een landing op #vlbleeuwarden:  
@Barbara_Visser1 
  
@Kon_Luchtmacht 
  
@douwehoogland 
  
@NLR_NL 
?  
 
Hoe gaat u deze herrie oplossen?  
 
Dit is totaal anders dan de belevingsvluchten in 2016. 
We kijken uit naar uw antwoord. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
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2 u 
Moet natuurlijk zijn: luider dan de F16! 
Tweet citeren 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
 · 23 u 
Jelsum zojuist: F35 +8db meer herrie dan de 
eerstvolgende F16. In Wyns (5km verderop gelegen) 
produceerde de F35 bijna 100db. Let op: meetpunt 
Wyns ligt ver van het vliegpad af. Daadwerkelijke herrie 

is dus nog veel hoger! 
 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
2 u 
Zou het  
@NLR_NL 
 inmiddels weten wat er dagelijks met de F35 gaande is 
rond #vlbleeuwarden en Noord-Friesland? Tijd voor een 
nieuw ONAFHANKELIJK onderzoek? 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
3 u 
Ook stadswijk Bilgaard ver over de 80db tijdens het 
opstijgen van de F35 vanaf #vlbleeuwarden. Meetpunt 
ligt kilometers ver weg van het vliegpad. Kijk je mee  
@sybrandbuma 
 op https://lwr.flighttracking.casper.aero? Het is jouw  
@Gemeente_Lwd 
 tenslotte. Of is het weer wegkijken... 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
3 u 
Als antwoord op  
@gridharms 
Ver over de 80db in Stiens  
 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
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LW17622 03-09-
2020 

10:22 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen! 
 
Zojuist wederom asociale gebulder en kerosinestank! 
5451 5452 JEDI01 JEDi 02 Noord 80DB»» 
West 85»» Marsum 107»» 
Vloeren en muren en ramen  trillen 
10:27 5441 5442 
 
We zijn die dagelijkse overlast meer dan zat! 

VLI 1 MIL KLU J D   Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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LW17623 03-09-
2020 

14:16 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag< 
 
Wederom gigantisch gebulder de vloeren en ra,men en 
muren trillen. Onnodig doorstart maken met de 
overbodige overlast,5445 5442 54415444 Marsum 
103DB>> West 78 DB>>Noord 76DB>>Het internet 
stoort 
door de trillingen.. 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 

@geluidsmeetnet 
· 
9 m 
Onthouden jullie even mee... landing F16 in 83db. 
Omstandigheden zijn heus niet eenvoudig met relatief 
veel wind, regen en dus slecht zicht. Wachten is op een 
landing van de F35 op #vlbleeuwarden. Wat zou het 
verschil in herrie zijn: 10 / 15 / 20 of 25 db? 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
3 u 
PS. Toestel vertrekt 300 km p/u sneller dan eerdere 
toestellen... alles is geoorloofd. 
Deze collectie weergeven 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
3 u 
Deze is voor Peter Tange van Dorpsbelang Dronryp, na 
zijn recente uitspraken tegen  
@omropfryslan 
. Pal boven mensen. Alles mag. Kijk je mee  
@KlijnstraMarije 
? Dit is 'nog maar' een F16. KILLER-genaamd. 
#vlbleeuwarden 
Deze collectie weergeven 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
4 u 
Als antwoord op  
@FransMeijer2 
Ze zijn aan het kalibreren, duurt al dagen... 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 

VLI 1 MIL KLU J D Trillingen Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 



 Pagina 25 van 155  
 

 

@geluidsmeetnet 
· 
20 u 
Als antwoord op  
@OmropFryslanNL 
Alles weten over de herrie van #vlbleeuwarden, volg: 
https://twitter.com/geluidsmeetnet 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
23 u 

Laat  
@douwehoogland 
 nou net ook de voorzitter zijn van het COVM, het 
periodieke overleg tussen #vlbleeuwarden en 
omwonenden. Het etiket 'geheim' zal nu snel van de 
ziekmakende uitstoot worden getrokken. Komt het op 
dit vlak toch nog goed. 
Provincie tekent alsnog schoneluchtakkoord 
Als laatste provincie heeft Friesland het Schone Lucht 
Akkoord ondertekend. Gedeputeerde Staten 
committeert zich aan een reeks afspraken om de lucht 
schoner en gezonder te maken. 
lc.nl 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
2 sep. 
13:17 uur en de oorlogsmachines bulderen weer 
#vlbleeuwarden 
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LW17624 03-09-
2020 

14:16 LJOUWERT 8918LT Goedemiddag, 
Weer met veel gebulder opstijgende 
straaljagers...meetpunt Noord en West om 14:16 in het 
rood... 
Erg vreemd, dat meetpunten bij het zelfde lawaai om 
14:11 blauw bleven...komt erg ongeloofwaardig over.  
Toch kwestie van manipuleren??  

VLI 1 MIL KLU J D   Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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LW17625 04-09-
2020 

10:16 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag, 

  
Vanochtend wederom gigantisch gebulder met 86 DB  
West en Noord en meer dan 104 Marsum>> 
Vloeren en ramen staan te trillen en Kerosinestank in 
en rondom de woning! 
10:16 3601 3601 10:18 JEDI 01 JEDI 01 2421 2422  
11:31 wederom langdurig gebulder en stank 5443 3601 
11:44 JEDI 01  JEDI 02 5444 5441 Is Tita-tovenaar 
bezig? 
Die F35LTNIG is hier recentelijk ook geweest, 
onverantwoord gedrag dus..!! 
Hoeveel klachten moeten er nog tegenaan voordat er 
wordt ingegrepen? 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
2 u 
De oorlogsmachines bulderen weer vanaf 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
15 u 
We zijn benieuwd of de  
@lc_nl 
  
@frieschdagblad 
 of  
@OmropNijs 
 nu eens doorvraagt. Een peperduur toestel dat bij de 
1e vlucht een noodlanding maakt, vraagt om 
journalistiek speurwerk. Van de  
@Kon_Luchtmacht 
 zullen we het niet horen. Kom op met de waarheid! 

Nederlandse F-35 maakt noodlanding 
JSF blijft een probleemkind 
nieuwnieuws.nl 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
16 u 

VLI 1 MIL KLU J D Trillingen Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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Sssst.. niet door vertellen hoor. Anders stort de future 
van #vlbleeuwarden in en wellicht die van de gehele  
@Kon_Luchtmacht 
. Moeten we niet hebben, toch  
@Barbara_Visser1 
? Maar voor iedereen die het stiekem toch wil weten: 
een NL F35 maakte tijdens z'n eerste vlucht een 
noodland! 
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LW17628 04-09-
2020 

13:42 LJOUWERT 8918LR Geachte vliegbasis, 
 
Ook vanmiddag weer asociaal veel gebulder op 
genoemde tijdstippen met als dieptepunt een 
voorzorgslanding 35LTNG om 14:43 
13:16 BLADE 01 3601 
13:38 5443 
13:41 5445 
13:42 5442 5443 <> 35LTNG BOLT02 NOORD 84 
WEST 82 Marsum 112!! 
Spontaan hoofdpijn van dat gedreun en stank! 

13:52  5440 BLADE01  
14:01 5440 SAW 01 NOORD 80 WEST82 
14:09 2421,2422,2423,2424 
14:38 BOLT 02 WEST 79 weerkaatsing  
[1501 LIFE N1] 
15:09 3601 3601 3601 3601 TIGER01 
15:15 3601 STING 02 [LFE LINE1] 
SAW 02 3601 meetnetten weer rood 
15:25 5442  
 
Moet echt afgelopen zijn met deze gigantische overlast 
dag in dag uit!! 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden! 
Vandaag 4-11 Volgende week 9-11??? 
 
4.798 Tweets 
Nieuwe Tweets bekijken 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
Geluidsmeetnet rapporteert dagelijks over het geluid en 
andere overlast van de F16 en F35/JSF op Vliegbasis 
Leeuwarden. Een initiatief van omwoners. 
Lid geworden in november 2018 
136 Volgend 
414 Volgers 
Tweets 
Tweets en antwoorden 
Media 
Vind-ik-leuks 
Tweets van Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
5 u 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting 

Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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F35 om 14:43 uur op #vlbleeuwarden 
Tweet citeren 
 
P2000Regio2 
@P2000Regio2 
 · 6 u 
14:40:00 P1 (bnn-09) lvo voorzorgslanding (scenario 
1a) vliegbasis leeuwarden, leew__vb keegsdijkje 
leeuwarden #0261-8000 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 

· 
7 u 
Kijkt u mee:  
@Barbara_Visser1 
  
@Kon_Luchtmacht 
  
@douwehoogland 
  
@NLR_NL 
   
@sybrandbuma 
  
@lc_nl 
  
@OmropNijs 
  
@frieschdagblad 
  
@PvdALeeuwarden 
  
@cdaleeuwarden 
  
@VVDLeeuwarden 
Tweet citeren 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
 · 7 u 
Belevingsvluchten... opstijgen F35 en F16 in 2016 
nagenoeg gelijk in herrie?! 
 
De F35 die zojuist opsteeg vanaf #vlbleeuwarden is 
maar liefst 15db luider dan de F16 die om 13:17 uur 
vertrok. Wat nu @Barbara_Visser1 en 
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@Kon_Luchtmacht? Hoe gaan jullie dit oplossen. We 
luisteren. 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
7 u 
Belevingsvluchten... opstijgen F35 en F16 in 2016 
nagenoeg gelijk in herrie?! 
 

De F35 die zojuist opsteeg vanaf #vlbleeuwarden is 
maar liefst 15db luider dan de F16 die om 13:17 uur 
vertrok. Wat nu  
@Barbara_Visser1 
 en  
@Kon_Luchtmacht 
? Hoe gaan jullie dit oplossen. We luisteren. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
8 u 
13:17 uur De oorlogsmachines bulderen weer vanaf 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
8 u 
Dit gaat nog wat worden: de #F35 maakt tijdens het 
circulair vliegen enorm meer herrie dan de F16. Dit 
'rondje vliegen' is nu al met stip de grootste bron van 
klachten. Maar mensen, kijk eens naar het verschil 
zojuist. Ook Stiens zal moeten worden geïsoleerd...  
 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
11 u 
De oorlogsmachines bulderen weer vanaf 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
23 u 
We zijn benieuwd of de  
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@lc_nl 
  
@frieschdagblad 
 of  
@OmropNijs 
 nu eens doorvraagt. Een peperduur toestel dat bij de 
1e vlucht een noodlanding maakt, vraagt om 
journalistiek speurwerk. Van de  
@Kon_Luchtmacht 
 zullen we het niet horen. Kom op met de waarheid! 
Nederlandse F-35 maakt noodlanding 

JSF blijft een probleemkind 
nieuwnieuws.nl 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
3 sep. 
Sssst.. niet door vertellen hoor. Anders stort de future 
van #vlbleeuwarden in en wellicht die van de gehele  
@Kon_Luchtmacht 
. Moeten we niet hebben, toch  
@Barbara_Visser1 
? Maar voor iedereen die het stiekem toch wil weten: 
een NL F35 maakte tijdens z'n eerste vlucht een 
noodland! 
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LW17629 04-09-
2020 

13:45 LJOUWERT 8918LT Goedendag, 
 
Gisteren de hele dag weer extreem veel vliegverkeer 
en geluidsoverlast. 
Gebulder was oorverdovend. 
Dieptepunt van de dag de voorzorgslanding van 
35LTNG om 14:43....de zoveelste!! 
Het is niet de vraag óf het hier helemaal fout gaat, maar 
wanneer.. 
Het moet afgelopen zijn met dat idiote gejaag , rondjes 
draaien boven de bewoonde wereld en ziekmakende 

stoffen uitstoten!! 
Gezondheid en welzijn van mens, dier en natuur is vele 
malen belangrijker dan deze dagelijks terugkerende 
terreur zgn om onze veiligheid te waarborgen.  

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting 

Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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LW17626 04-09-
2020 

13:58 LJOUWERT 8918LT Goedemiddag,  

 
De oorlogsmachines bulderen weer...weg rust! 
Trillende vloeren en ramen! 
Ook vanochtend 10:18 veel kabaal, 85Db op meetpunt 
Noord..en zoals eerder aangegeven klinkt dit hier luider 
dan op meetpunt is aangegeven...weerkaatsing vanaf 
Marssum, weet u nog?  
Wanneer wordt openheid gegeven over stikstof uitstoot 
en het extreme verschil in lawaai F-16 en F-35? 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting 

Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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LW17627 04-09-
2020 

14:11 LJOUWERT 8918LM Ik heb verdomme wel iets beters te doen dan elke keer 
klachten indienen. Iedere middag wordt verstierd, iets 
doen is bijna onmogelijk. Jullie vliegen als kleine 
kinderen die net een nieuw speeltje hebben ontdekt. 
Hou daar eens mee op en gedraag je! 

VLI 1 MIL KLU J D  Taalgebruik Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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LW17631 07-09-
2020 

10:25 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen!! 
 
Zojuist wederom asociale gedrag van de 
LIEGBASIS!!!!Jullie weten niet van ophouden he, met 
zoveel straaljagers hier over vliegen gestoorde 
lamstalen we zijn het zat!! Jullie hebben het hier voor 
omwonenden illegaal tot oorlogsgebied gebombardeerd 
wordt de hoogste tijd dat jullie ter verantwoording 
worden geroepen voor deze misdaden!! 
 
VOLKEL wederom breed vertegenwoordigd, allmaal 

naar het Noorden rot maar snel op naar Brabant , het is 
hier continue Oorlogsgebied!! 
 
10:25 3601 BONZo 01 Bonzo 02 Bonzo 03 10:28 
KILEWR 0 5442 KILLER ) 1504 
10:53 5441 PAIN 01 pain hebben wij ook door continue 
deze overlast en stank!! Schandalig is het, rotzakken!! 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
42 m 
Inmiddels bulderen ook de oorlogsmachines weer 
maximaal op #vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
42 m 
De Friese economie komt op stoom... #vlbvolkel 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
13 u 
Volop actie in de VS tegen de herrie van de F35. Wij in 
Friesland kijken nog massaal weg. Wat ga jij doen? 
Samen kunnen we onze stem laten horen tijdens het 
COVM (overleg basis/omwonenden) in november a.s. 
Doe mee! Stuur een persoonlijk bericht of mail 
f35leeuwarden@gmail.com. 

VLI 1 MIL KLU J D Taalgebruik Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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LW17630 07-09-
2020 

10:26 OUWE SYL 9078VP Ik moest naar binnen vluchten vanwege een 
oorverdovend lawaai.  
Veel te luid !!!  Het doet echt pijn. Dus te dichtbij. 
Zoveel herrie is niet acceptabel. Wat doen jullie zo dicht 
bij de bevolking ? Hier wonen en werken mensen ! 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid Melding betrof vier F-16's 
(BONZO flight) van Volkel 
die VFR vlogen naar het 
oefengebied boven de 
Noordzee voor een 
trainingsmissie met F16's 
van LWD en daarbij over 
vlb Leeuwarden vlogen. 
Hoogte was 600 meter, 
boven de min hoogte. Die 
is 400 meter 

E 
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LW17632 07-09-
2020 

10:55 LJOUWERT 8918LT Goedemorgen, 

 
Het oorlogsgeweld boven Friesland is weer begonnen! 
Met veel gebulder een invasie van Volkel om 10:25. 
Vervolgens om 10:28 ging Leeuwarden met veel kabaal 
van start...en om 10:55 nogmaals...Marsum piekte weer 
110Db.. 
En weer trillen de ramen en vloeren hier en is de lucht 
vergeven van stikstof en kerosinestank! 
Leven hier wordt op deze manier onmogelijk gemaakt. 
Dit kan en mag zo niet doorgaan...de gezondheid van 
omwonenden komt ernstig in gevaar! 
 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting 

Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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LW17633 08-09-
2020 

10:15 LJOUWERT 8918LM Lazer eens op. Jullie zijn echt niet goed snik. Een 
beetje rondjes vliegen boven Leeuwarden en 
omgeving. Hebben jullie eigenlijk wel door dat jullie 
voor veel mensen de vakantie hebben verstierd op de 
Waddeneilanden? Heb van meerdere mensen 
vernomen dat ze zelfs hun vakantie hebben afgebroken 
vanwege dat geraas. Ik blijf maar klachten indienen. 
Het is heel frustrerend want ik heb het gevoel dat ik 
tegen de muur zit te praten. Doe er eens iets  mee! Het 
aantal klachten is niet voor niets zo toegenomen! 

VLI 1 MIL KLU   D Taalgebruik Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 



 Pagina 40 van 155  
 

 

LW17634 08-09-
2020 

10:18 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen!!! 
 
Zojuist wederom asociaal gedrag van met mer dan 
NOORD 86db >>West 90DB>> Vloeren muren en 
ramen trillen schilderijen vallen van de muur en maar 
doorgaan met dit asociale gedrag en nergens 
boodschap aan hebben en alles zonder de vereiste 
vergunningen!! 
We worden vergast door de kerosine en alles maar 
ontkennen, asociaal gedrag!! 
Ze moeten jullie aan de leugendetector leggen..!! 

 
5443 5443 10:11 5441 5442 MR dan 83DB 
 
9:54 Slammer 01 Slammer02  extra  over meetpunt 
noord en west vliegen en maar rondjes blijven vliegen 
en liegen en bedriegen!! 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
24 m 
Inmiddels is het alweer volle bak oorlog vanaf 
#vlbleeuwarden. Weg rust. Welkom herrie en 
ziekmakende uitstoot. Blijft u ook wegkijken? 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
20 u 
Jelsum, rond 12:40 uur vanmiddag. De F35 is +16db 
luider in de landing dan gemiddeld een F16. 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
20 u 
De oorlogsmachines bulderen weer vanaf 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
7 sep. 
Inmiddels bulderen ook de oorlogsmachines weer 
maximaal op #vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting, 
Taalgebruik 
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Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
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voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 
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@geluidsmeetnet 
· 
7 sep. 
De Friese economie komt op stoom... #vlbvolkel 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
6 sep. 
Volop actie in de VS tegen de herrie van de F35. Wij in 
Friesland kijken nog massaal weg. Wat ga jij doen? 
Samen kunnen we onze stem laten horen tijdens het 

COVM (overleg basis/omwonenden) in november a.s. 
Doe mee! Stuur een persoonlijk bericht of mail 
f35leeuwarden@gmail.com. 
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LW17635 08-09-
2020 

10:18 LJOUWERT 8918LT Goedemorgen, 
 
Het is weer oorlog boven  Noord Friesland! 
09:54 SLMMR01 en SLMMR02 met veel kabaal de 
lucht in...vervolgens allebei over de stad om 09:58!! 
Om 10:11 het gebulder van 5441 en 5442! 
En om 10:18 nogmaals oorverdovend kabaal van 5443 
en 5453!! 
Niet normaal meer, dat wij deze ellende/terreur hier 
dagelijks moeten aanhoren. 
Onacceptabel..!! Wij willen hier rust.. en zijn helemaal 

klaar met  deze herrie en het vervuilen van de lucht 
door jullie ziekmakende uitstoot!! 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting 

Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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LW17637 08-09-
2020 

13:08 LJOUWERT 8918LT En weer bulderen de oorlogsmachines! 
Dit getuigt van respectloos gedrag naar 
omwonenden...en dat zgn voor onze vrijheid en 
veiligheid..!! 
Ooit over nagedacht wat voor impact dit kabaal heeft, 
als er op 50mtr hoogte een straaljager over je huis of 
dorp ragt?...of als alles in je woning trilt en een 
telefoongesprek niet meer te verstaan is?  
In Amerika acties tegen het extreme lawaai van de 
F35...en wij moeten dit hier in Friesland maar "normaal" 
vinden en accepteren?? 

Dacht het niet...!! 
Rust en schone lucht, zonder de uitstoot van 
ziekmakende stoffen is wat wij hier eisen!!..en dat 
onmiddellijk! 
De maat is meer dan vol... 
 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting 

Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 
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LW17638 08-09-
2020 

13:26 LJOUWERT 8915JZ Geachte heer/mevrouw, 
 
Het lijkt de afgelopen maanden steeds erger te worden 
qua geluid. Ik woon in de wijk Westeinde en ik vroeg mij 
af of dit niet net iets minder kon. Ik weet dat jullie zelf 
ook metingen doen, maar de intensiteit lijkt vanaf maart 
2020 wel naar 200% te zijn gegaan. Veel vaker vliegen, 
maar ook de fly-by's met de afterburners gericht  op 
onze wijk; geloof me, dat is echt best wel irritant. Nu 
werkte ik normaal gesproken op  kantoor en had ik er 
dus wel een stuk minder last van. Nu werk ik thuis en 

valt het mij natuurlijk ook meer op. Concentreren gaat 
lastig  zo. Ik vraag mij af of hier rekening mee kan 
worden gehouden.  

VLI 1 MIL KLU J D   Melding is duidelijk 
gerelateerd aan COVID-
19, het is dan ook 
begrijpelijk dat melder nu 
wel hinder ondervindt. 
Melder hierover 
geïnformeerd, tevens 
inzicht gegeven in het 
vliegprogramma 

E 
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LW17636 08-09-
2020 

13:26 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag!! 
 
Wederom een aanslag op onze gezondheid door 
asociale gebulder en Kerosoinestank. Vloeren en 
ramen trillen en maar stoicijns doorvliegen ondanks dat 
het klachten blijft regenen! 
11 Marsum Noord west mer dan 86JEDI 35 5444  
5450 5451 ook al vanaf 13:02 rondjes vliegen 13:067 
5442 KILLEr 0 86 WESt Noord 81>> Het is een drama 
hier..!! 
Continue gigantische herrie en Kerosinesuitstoot! De 

kerosine zit op de tuinstoelen en op ventilatieroosters 
we kunnen beter gasmasker opzetten.. 
de geconstateerde feiten/ foto's liegen niet, de liegbasis 
daarentegen wel.. 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
26 m 
De middag-oorlog vangt weer aan vanaf 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
2 u 
Jelsum zojuist: F35 maakt tijdens de landing op 
#vlbleeuwarden +18db meer herrie dan gemiddeld een 
F16. En het is niet alleen dát verschil, maar ook de 
tijdsduur... 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
3 u 
Inmiddels is het alweer volle bak oorlog vanaf 
#vlbleeuwarden. Weg rust. Welkom herrie en 
ziekmakende uitstoot. Blijft u ook wegkijken? 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
23 u 
Jelsum, rond 12:40 uur vanmiddag. De F35 is +16db 
luider in de landing dan gemiddeld een F16. 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting, 
Taalgebruik 

Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
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voor onze uitleg. Met 
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@geluidsmeetnet 
· 
23 u 
De oorlogsmachines bulderen weer vanaf 
#vlbleeuwarden 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
24 aug. 

Met bijna 100db pal over het dorp Menaam. 
Oorverdovende herrie. Mensen: klachtenrecords helpen 
niet. Brandbrief namens 15 dorpen/2 stadswijken helpt 
niet. Gemurmel van GS helpt ook niet. De  
@Kon_Luchtmacht 
 staat boven de wet. Ze hebben schijt aan u en alles. 
#vlbleeuwarden 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
21 aug. 
De klachtenstroom stopt niet  
@Kon_Luchtmacht 
. In 2019 al een klachtenrecord en brandbrief namens 
15 dorpen en 2 stadswijken inzake herrie 
#vlbleeuwarden. Ook dit jaar input genoeg. Veel 
ongenoegen over dat de herrie maar niet stopt. Wat 
nu? 
Tweet citeren 
 
Frans Meijer 
@FransMeijer2 
 · 21 aug. 
Als antwoord op @geluidsmeetnet 
Ik word er zo langzamerhand helemaal gestoord van. 
Echt klaar mee nu! 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
19 aug. 
En toen steeg er een F35 op van #vlbleeuwarden en 
die blies met 1 dreun het gehele sprookje van de 
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belevingsvluchten omver... 
 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
18 aug. 
Over gezondheid en welzijn gesproken: hebben jullie 
deze gisteren ook gezien: 121db boven Marsum!   
 

 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
18 aug. 
De meeste klachten over de herrie van #vlbleeuwarden 
komen van buiten de geluidscontour. Door afwijkend 
vlieggedrag boven (ei)land. Binnen de contour is 
circulair vliegen (rondje voor landing) de grootste 
ergernis. Simpel op te lossen. Maar toch doet  
@Kon_Luchtmacht 
 er niets aan. 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
17 aug. 
De F35 die om 17:18 uur landde op #vlbleeuwarden is 
maar liefst 20db luider dan de F16 die om 17:08 
landde: 20db verschil! Over de veiligheid van de 
mensen in Jelsum en Marssum, maar eigenlijk in de 
weide omtrek van de basis (uitstoot!) hoor je de  
@Kon_Luchtmacht 
 niet. Opvallend. 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
17 aug. 
Vergeet ook niet de afwijkende vliegpatronen van 
#vlbleeuwarden.  
 
Voorheen: veel meer boven de zee. 
Nu: veel meer boven land.  
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Voorheen: regulier vliegen werd geaccepteerd. 
Nu: afwijkend vliegpatronen zorgen voor klachtenrecord 
in 2019 + brandbrief 15 dorpen/2 stadswijken. 
https://twitter.com/GjaltG/status/1295361979025108992 
 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
13 aug. 

Mensen kijkt u even naar de herrie van de F35 voor de 
stadswijk Bilgaard. Het toestel is al ver boven de 
Waddenzee(!) als het geluidsniveau weer normaal 
wordt. Zie grafiek. Oostenwind drijft de herrie ook nog 
weg van de stad. Leeuwarden ligt niet in de contour. 
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LW17639 08-09-
2020 

14:41 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag!! 
 
Helemaal klaar met deze dagelijkse bullshit , jullie 
hebben ons leven onze vrijheid en gezondheid 
afgenomen met deze dagelijkse terreurdaden! onder 
valse voorwendselen hier illegale praktijken uitvoeren 
en nergens boodschap aan hebben, asociaal gedrag 
 
 
5453 asociale doorstart met zo laag overvliegen stel 
droeftoeters!!! *80>> NOORD 86 west is een drama 

hier geworden we worden geregeerd door een stel 
idioten, hoezo vrijheid?? Jullie hebben nu oorlog met de 
omwonenden 
 
 
OOk 13:58 gigantisch gebulder KILLER 0 5442  Polly  
02 SNIPPER11 Allemaal maar in de versnipperaar!! 80 
west 77N 
Lekker er tussenuit knijpen na loze beloften zodat de 
volgende leugenaar op de plaatst komt..Geen 
ruggengraat!! 
Momenteel wordt de volgende leugen in elkaar 
geknutseld..Wees transparant 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
12 aug. 
Tijdens het laatste COVM biechtte basiscommandant  
@arnoudstallmann 
 (jokkebrok) op er alles aan te doen om in de zomer het 
geluid te reduceren vanaf #vlbleeuwarden. Inmiddels 
zijn er vanmorgen al weer 3 F35's en 4 F16's de lucht 
in. Wat is er aan herrie veranderd  
@Kon_Luchtmac 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
12 aug. 
Goedemorgen  
@Kon_Luchtmacht 
, kijk hier nog veel meer klachten die wij voor u hebben 
verzameld. Bovenop het klachtenrecord 2019 en de 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting, 
Taalgebruik 

Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
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voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 
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brandbrief namens 15 dorpen en 2 stadswijken. 
Wanneer merken wij dat u hier iets mee gedaan heeft? 
Kunt u ons allen informeren? #vlbleeuwarden 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
11 aug. 
Zou de  
@Kon_Luchtmacht 
 aan ons allen hier kunnen toelichten hoe zij het 

probleem van de enorme herrie van de #F35 vanaf 
#vlbleeuwarden gaan tegenhouden?  
 
- Klachtenrecord.  
- Brandbrief.  
- GS maakt zich zorgen.  
- Vergunningen niet op orde. 
- Uitstoot geheim. 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
15 jul. 
Impact van het militaire vliegverkeer op de 
leefomgeving en het milieu rond #vlbleeuwarden staat 
niet in de ontwerp Luchtvaartnota 2050: 
http://marssum.info/zienswijze-ontwerp-luchtvaartnota-
ingediend/ 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
6 aug. 
Water draagt ver, platteland draag ver, flatgebouwen 
weerkaatsen. De continue herrie wordt zo 
langzamerhand ondraaglijk. Opvallend is het dan ook 
niet de de toon van de klachten agressiever wordt. Dit 
wordt bevestigd in het COVM. Zou de  
@Kon_Luchtmacht 
 het weten?  
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
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4 aug. 
Vaak denkt men dat binnen de contour van 
#vlbleeuwarden de meeste klachten ontstaan. Maar dit 
is niet zo. Door de F35 en afwijkend vlieggedrag wordt 
breeduit geklaagd. Hier beeld van Dronryp. De F16 
passeert hier rond de 80db. Kijkt u ook even waar de 
F35 vliegt en de herrie... 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 

· 
3 aug. 
Defensie neemt het niet zo nauw met geluidsnormen... 
een rammelende milieuvergunning... (herkent u iets?) 
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LW17640 10-09-
2020 

12:43 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag, 
 
Na een kort moment van rust en vrede is het helaas 
wederom oorlog geworden. 12:37 gigantische herrie 
tegen elkaar in vliegen Slammer 01 1501 3604 
Slammer 02 Jelsum 100 Db >trilt hier helemaal en 
doorstart maken 86 WESt 78 Noord plus weerkaatsing 
12:43 wederom gigantisch gebulder en Kerosinestank!! 
Vanochten d om 11:22 ook 111Marsum >  
Zo langzamerhand helemaal klaar mee ,dit kan zo niet 
langer en moet stoppen! 

 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
9 sep. 
De laatste milieueffectverklaring van de USAF over de 
mogelijkheid dat de #F35 naar de Davis Monthan Base 
komt is vrijgegeven. De USAF overwoog een aantal 
maatregelen om de enorme geluidsbelasting te 
verminderen, maar geen van deze maatregelen bleek 
operationeel haalbaar te zijn. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
8 sep. 
Over 'economisch gewin' horen we bij  
@Defensie 
 plotseling niemand meer... 
Irakees die familie verloor bij vergisbom krijgt tonnen 
van Defensie 
De Staat betaalt een hoge schadevergoeding aan 
Irakees Basim Razzo die in 2015 vrijwel zijn gehele 
familie verloor toen een Nederlandse bom zijn huis trof. 
Die werd door een F-16 van de Koninklijke... 
telegraaf.nl 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
8 sep. 
De middag-oorlog vangt weer aan vanaf 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
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8 sep. 
Jelsum zojuist: F35 maakt tijdens de landing op 
#vlbleeuwarden +18db meer herrie dan gemiddeld een 
F16. En het is niet alleen dát verschil, maar ook de 
tijdsduur... 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
8 sep. 
Inmiddels is het alweer volle bak oorlog vanaf 
#vlbleeuwarden. Weg rust. Welkom herrie en 

ziekmakende uitstoot. Blijft u ook wegkijken? 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
7 sep. 
Jelsum, rond 12:40 uur vanmiddag. De F35 is +16db 
luider in de landing dan gemiddeld een F16. 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
7 sep. 
De oorlogsmachines bulderen weer vanaf 
#vlbleeuwarden 
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LW17641 10-09-
2020 

16:00 LJOUWERT 8918LM Zat net buiten te telefoneren. Kon elkaar amper 
verstaan door jullie herrie. Het kan echt wel wat minder! 
Vinden jullie dit normaal? 

VLI 1 MIL KLU J D   Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 
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LW17642 10-09-
2020 

16:06 LJOUWERT 8915JJ Tja, klachten indienen heeft geen zin, ik weet het, maar 
als het écht te hard is, dan toch maar weer bij deze. Dat 
was het op dit moment. Teveel straaljagers met 
waarschijnlijk naverbrander aan bij opstijgen, of de 
lawaaiiger F35. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof de 
middagwave voor 
oefening Point Blank. 
Vanwege verhoogde 
aanwezigheid van vogels 
in de buurt van de 
startbaan stegen de 
vliegtuigen op met 
naverbrander en klommen 
ze steiler uit. Dit om 
vogelaanvaringen te 

voorkomen 

X 
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LW17643 10-09-
2020 

16:06 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag!! 
 
Weer goed bezig he?? NAf 35 nieuwe speeltjes 
binnen?? 89 West >>83>> NOORD Marsum 105 DB>> 
Is dat de vergelding voor de stilte van gisteren? 
 3601 1501 1503 NAF 35 Schaam je diep voor deze 
terrreurdaden  lafbekken!!! Gigantisch  gebulder en 
Kerosinestank !1 Elk moment wordt verstoord dor een 
criminele Organisatie die zich nergens verantwoordelijk 
voor voelt maar Friesland en de Wadden eiland als 
oorlogsgebied heeft verklaard 

Jullie hebben Nu oorlog met de omwonenden niet 
wegkijken he???? 
We weten jullie te vinden..  
Maco in de lucht en droeftoeter op de grond zonder 
ruggen graat gvd nu weer om 16:25 Uit de lucht knallen 
tuig!!!! 
Jullie bedreigen de omwonenden continue en niet 
andersom!!!! 
 
13:57 3601 14;05 STING 01 TIGEr 01 1503 14;07 1501 
1502 15:06 EPIC 01  
 STING 01  3601 Epic 01recht over de meetpunten 
heen jakkeren!!!! Asociaal gedrag ieder moment wordt 
verstoord!! 
NAF 324 de Lc al geinformeerd over het heugelijke 
bedriegersnieuws??Oprotten 
  
 

VLI 1 MIL KLU J D Taalgebruik Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
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LW17655 10-09-
2020 

16:06 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen!! 
 
 
 
Vliegbasis Leeuwarden 
@VlbLeeuwarden 
· 
11 sep. 
Ook vandaag klimmen onze kisten steiler uit bij het 
opstijgen vanwege de verhoogde aanwezigheid van 
vogels  

@VlbLeeuwarden 
. We doen dit voor de veiligheid van vliegers, 
vliegtuigen, onze omgeving en de vogels. Maar het 
levert soms ook mooie plaatjes op. Credits:  
@FrankCrebas 
 
Veiligheid van de omgeving??? Jullie hebben totaal 
geen boodschap aan de omwonenden!!  
Jullie zien  ze vliegen en geloven jullie eigen leugens, 
gevaarlijke ontwikkeling 
Ook al is de leugen nog zo snel de waarheid 
achterhaalt ze wel.. 
 
 
 
Vliegbasis Leeuwarden 
@VlbLeeuwarden 
· 
10 sep. 
Vanwege een verhoogde aanwezigheid van vogels 
boven  
@VlbLeeuwarden 
 gaan onze kisten zometeen bij het opstijgen sneller de 
hoogte in. Dit doen we ter vergroting van de veiligheid, 
om vogelaanvaringen te voorkomen. Hierbij kan meer 
geluid ontstaan dan u van ons gewend bent 
 
 
 
Onder wat voor steen heb je gelegen? 
 
Bijgaande leugen van de Vliegbasis als aanvulling op 
de gigantisch herrie en da de vogels hiervoor als 
excuus gebruiken 
 

VLI 1 MIL KLU J D   Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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Neem je eigen verantwoording voor deze gruweldaden 
en geef niet steeds een ander de schuld. 
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LW17644 10-09-
2020 

16:25 LJOUWERT 8918LM Ik ben het zo zat om steeds maar ontregeld en met 
hartkloppingen te moeten leven dankzij jullie asociale 
gedrag! Als ik ergens anders ben dan heb ik daar geen 
last van dus dat zegt genoeg. Het interesseert jullie 
echt geen donder! Jullie gaan maar door. Ondanks dat 
het klachten regent en mensen heel veel signalen 
afgeven. Doe er eens iets aan. Ik wil kunnen 
telefoneren wanneer ik dat wil, iets doen wanneer ik dat 
wil, normaal buiten kunnen zitten en normaal kunnen 
leven. Het lijkt hier verdomme wel een oorlogsgebied. 
Ben ik zo duidelijk genoeg of snappen jullie het nog 

niet? 

VLI 1 MIL KLU J D   Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 
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LW17645 10-09-
2020 

16:25 LJOUWERT 8918LT Goedemiddag, 
 
Gisteren een dag zoals het hier hoort te zijn, rust en 
geen gejakker en kabaal van de oorlogsmachines! 
Vanochtend is de de oorlog boven Friesland helaas 
weer begonnen. 
Om 16:06 oorverdovend gebulder...nieuwe F-35's 
misschien gearriveerd??!!...en daarom gisteren een 
feestje gevierd? 
Zojuist om 16:25 opnieuw abnormaal veel herrie.. 
Geen vereiste vergunningen...en toch maar doorgaan 

met deze terreur.. 
Jullie zouden je heel diep moeten schamen!! 

VLI 1 MIL KLU J D Taalgebruik Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 
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LW17646 10-09-
2020 

18:24 LJOUWERT 8918LT Goedenavond, 
 
Als verrassing van de dag nog even een rondje 
onaangekondigd avondvliegen met 1501 en 1502....en 
NAF 35, NAF 36 die een doorstart maken? 
Alsof het nog niet genoeg geweest is vandaag...!! 
Hopelijk kunnen we hier nu verder van een rustige 
avond genieten.  

VLI 1 MIL KLU J A   Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 
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LW17648 11-09-
2020 

09:54 BITGUMMOLE 9045PN geluidsoverlast, je kan niet normaal buiten zitten VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof het 
opstijgen van twee F-35's 
met naverbrander. 
Vanwege een verhoogde 
concentratie van (roof) 
vogels aan de einde van 
de startbaan 23 werd er 
steiler opgestegen dan 
normaal. Dit ivm met de 
veiligheid van mens en 
machine 

E 
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LW17647 11-09-
2020 

09:55 LJOUWERT 8915JJ Dit lijken de vliegbewegingen met bijbehorend geluid 
van een vliegshow (zeer steil opstijgen en meteen 
ondersteboven draaien). Dit zijn echt wel extreme 
geluiden! 
Ik weet dat deze klachten nergens toe leiden, en 
Defensie heeft zich nergens iets van aan te trekken, en 
uiteraard is het in belang van veiligheid en welzijn, en 
uiteraard staat de wijk waar ik ben komen wonen er al 
heel lang.  
Maar.... die F-35 maakt écht veel meer herrie dan de 
eerdere F-16's. 

Laten jullie dan ten minste iets doen aan proactieve 
communicatie aan omwonenden over wanneer dit soort 
acties plaatsvinden en waarom. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof het 
opstijgen voor een grote 
oefening boven de 
Noordzee. Door een 
verhoogde aanwezigheid 
van (roof)vogels boven 
het einde van de baan is 
besloten om met 
naverbrander en steiler op 
te stijgen i.h.k.v. de 
veiligheid 

E 
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LW17650 11-09-
2020 

10:21 LJOUWERT 8918LT Goedemorgen, 

 
Vanaf 09:55 bulderen de oorlogsmachines weer boven 
Noord Friesland. 
De zoveelste aanslag op onze rust en gezondheid...en 
dat zonder de vereiste vergunningen. 
Hoogste tijd dat er paal en perk aan wordt gesteld...en 
jullie je eens heel diep moeten gaan schamen voor de 
geluidsterreur die wij hier dagelijks moeten ondergaan!! 
 

VLI 1 MIL KLU J D Taalgebruik Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 
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LW17651 11-09-
2020 

13:37 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag!! 
 
Wederom gigantisch gebulder en Kerosinestank 
met1200 3604 2223 2424 2425 Marsum 101DB>> 
NOORd 80DB> 85DB west>>komt pas vel later in 
beeld 
13:50 3604 JEDI )! WEST 85DB>> NOORD 77DB>> 
Marsum 109DB>> 
 
1200 uur Einde oefening op vrijdag..OOk weer de 
zoveelste leugen! 

 
Hoe zou dat dagelijks  voor omwonenden Leeuwarden 
zijn??? 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
15 jul. 
Impact van het militaire vliegverkeer op de 
leefomgeving en het milieu rond #vlbleeuwarden staat 
niet in de ontwerp Luchtvaartnota 2050: 
http://marssum.info/zienswijze-ontwerp-luchtvaartnota-
ingediend/ 
 
Duss de Peel nog even ontzien en pas on 2024 gereed 
en dan geen militair vliegverkeer meer??Akkoordje met 
Gilze Rijen om de omwonenden te ontzien want 
volgens mevrouw B Visser moeten die zo weinig 
mogelijk hinder ondervinden>> En geluidsisolerende 
maatregelen??/ Leeuwarden wordt dagelijks belast en 
wat doen we daaraan? Het regent klachten... 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden heeft 
geretweet 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
28 aug. 
Als antwoord op  
@josevangelder 
  
@arnouddevries 
  en 5 anderen 

VLI 2 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting, 
Taalgebruik 
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daarbij horend geluid. 
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voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
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ontvangstbevestiging 
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Kijk mensen, de dagelijkse praktijk rondom 
#vlbleeuwarden. Het ongenoegen groeit snel: 
klachtenrecord, brandbrief namens 15 dorpen/2 
stadswijken, GS die zorgen uit over de herrie van de 
F35, vergunningen niet op orde, uitstoot geheim. Wat 
nu  
@Barbara_Visser1 
? 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 

· 
11 aug. 
Zou de  
@Kon_Luchtmacht 
 aan ons allen hier kunnen toelichten hoe zij het 
probleem van de enorme herrie van de #F35 vanaf 
#vlbleeuwarden gaan tegenhouden?  
 
- Klachtenrecord.  
- Brandbrief.  
- GS maakt zich zorgen.  
- Vergunningen niet op orde. 
- Uitstoot geheim. 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
19 aug. 
En toen steeg er een F35 op van #vlbleeuwarden en 
die blies met 1 dreun het gehele sprookje van de 
belevingsvluchten omver... 
 
Wat denkt u nu: Noord-Nederland? Friesland? Pal 
boven uw hoofd? U kon weleens gelijk krijgen. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
24 aug. 
Met bijna 100db pal over het dorp Menaam. 
Oorverdovende herrie. Mensen: klachtenrecords helpen 
niet. Brandbrief namens 15 dorpen/2 stadswijken helpt 
niet. Gemurmel van GS helpt ook niet. De  
@Kon_Luchtmacht 
 staat boven de wet. Ze hebben schijt aan u en alles. 
#vlbleeuwarden 
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Joos Geleidehond Kattengezicht 
@sisterdew 
· 
14 aug. 
Als op Terschelling de #F35 z'n aanwezigheid luid en 
duidelijk laat voelen, hoe moet dat dan voor 
omwonenden van #vlbleeuwarden zijn. Complete HEL. 
Lijkt me een geruststellend idee  
@Defensie 

  
@DefensieOnline 
  
@VlbLeeuwarden 
  
@geluidsmeetnet 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
4 sep. 
De oorlogsmachines bulderen weer vanaf 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
3 sep. 
We zijn benieuwd of de  
@lc_nl 
  
@frieschdagblad 
 of  
@OmropNijs 
 nu eens doorvraagt. Een peperduur toestel dat bij de 
1e vlucht een noodlanding maakt, vraagt om 
journalistiek speurwerk. Van de  
@Kon_Luchtmacht 
 zullen we het niet horen. Kom op met de waarheid! 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
2 sep. 
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Ook stadswijk Bilgaard ver over de 80db tijdens het 
opstijgen van de F35 vanaf #vlbleeuwarden. Meetpunt 
ligt kilometers ver weg van het vliegpad. Kijk je mee  
@sybrandbuma 
 op https://lwr.flighttracking.casper.aero? Het is jouw  
@Gemeente_Lwd 
 tenslotte. Of is het weer wegkijken... 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 

· 
2 sep. 
Een prachtige vredelievende ochtend in Friesland, 
maar dan om 10:22uur stijgt er een F35 op van 
#vlbleeuwarden. De aarde trilt de lucht zuigt, het toestel 
buldert. Zo ongelooflijk veel meer herrie dan een F16. 
Wat nu  
@Kon_Luchtmacht 
 en  
@Barbara_Visser1 
? Kijk je mee  
@douwehoogland 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden heeft 
geretweet 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
28 aug. 
Als antwoord op  
@josevangelder 
  
@arnouddevries 
  en 5 anderen 
Tot slot  
@Barbara_Visser1 
: heeft u het advies gezien van de Noorse defensie 
inzake de intense herrie van de F35? Ze zijn zich rot 
geschrokken en wij ook. U weet vast wel hoeveel 
huizen daar moeten worden afgebroken en in 
Denemarken. Wat een leed. Maar, hier het advies: 



 Pagina 69 van 155  
 

 

LW17652 11-09-
2020 

13:40 LJOUWERT 8918LT Goedemiddag, 

 
Opnieuw bulderend kabaal van massaal opstijgende 
straaljagers. 
Defensie geeft aan te bescheren wat ons lief is...dit 
geldt dan zeker niet voor mens, dier én natuur in 
Friesland! 
En waar blijft onze Staatssecretaris mevr. Barbara 
Visser hierin? Ze geeft aan over een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel te beschikken... 
Dit blijkbaar alleen voor Brabant...mogelijk persoonlijke 
belangen?? Friesland/ Vliegbasis Leeuwarden  wordt 
niet  genoemd...terwijl hier veruit de meeste 
vliegbewegingen (geluidsoverlast) plaatsvinden. 
Moeten wij dit hier allemaal maar "gewoon" 
accepteren? Er wordt duidelijk met twee maten 
gemeten.  
Zoals meerdere malen gemeld...wij zijn het dagelijkse 
kabaal en de uitstoot van ziekmakende stoffen meer 
dan zat..!! 
 
 
 

VLI 1 MIL KLU J D   Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 
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LW17654 14-09-
2020 

10:16 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen!!!!' 
 
Wederom met asociaal gedrag hier de lucht in 97 DB 
WEST !!! Het is hier gvd compleet oorlog, vloeren trillen 
schilderijen vallen van de muur en  maar in de 
ontkenningsfase blijven zitten, of hebben de vogels het 
weer gedaan ?? Zgn nu meer geluid produceren , jullie 
doen  iet anders dan overlast en Kerosine uitstoot 
veroorzaken..Is hier continue 86 en meer dan 90DB>>> 
Leugenaars!! 
JEDI 01 JEDI 02 Grof asociaal geweld!! 

10:18 POLLY 01 3601 10:19 3601  3601  
1032 2422 AG  10:50 3601 3601  
 
Tweeten 
Nieuwe Tweets bekijken 
Gesprek 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
Wat de  
@Kon_Luchtmacht 
 ook probeert op #vlbleeuwarden (hoog starten). De 
herrie van de F35 past niet in een gebied waar veel 
mensen wonen. Zie hier de stadswijk Westeinde. Let 
op: meetpunt staat midden in de wijk. Daadwerkelijk 
herrie is voor veel mensen en dieren veel groter. 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden heeft 
geretweet 
Kees Hofstra 
@hofman55 
· 
21 m 
Als antwoord op  
@PaulusBotman 
Ook vliegbasis Leeuwarden verspreidt een bizarre 
hoeveelheid herrie, fijnstof en stikstof over de stad en 
omliggende dorpen. Zonder de goede vergunningen. Er 
wordt niet gehandhaafd. Belangen zijn te groot.  
https://liwwadders.nl/geluid-van-f-16-wordt-geruild-
tegen-geluid-van-f-35-gemeente-dringt-niet-aan-op-
correcte-vergunningverlening/ 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
29 m 
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Taalgebruik 
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Mooi weer! De eilanden zitten vol met toeristen. Rust. 
Vrede. Maar daar denkt  
@Kon_Luchtmacht 
 vanmorgen wéér totaal anders over. Dit tot een steeds 
grote ONVREDE van locals én toeristen.  
 
@vvvvlieland 
  
@terschellingvvv 
  
@vvvameland 

  
@VVVtexel 
  
@VVVSchiermonnik 
 #waddentweets 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
40 m 
Het is weer oorlog boven Friesland. Wat een herrie  
@Kon_Luchtmacht 
 op deze mooie nazomerdag.  
 
#vlbleeuwarden 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
49 m 
Dit zie en hoor je veel vaker. Zojuist Stiens 92db bij het 
opstijgen van een F35. Dit komt mede door de wind 
maar nog meer doordat de F35 hard en hoog vertrok 
(boven Marsum al op 600m hoogte). Let op: Stiens ligt 
geeneens in de contour van #vlbleeuwarden. 
 
 
Joos Geleidehond Kattengezicht 
@sisterdew 
· 
17 aug. 
#vlbleeuwarden lijkt wel een jonge honden 
uitlaatservice. Na een weekend eenzame opsluiting 
mogen de puppies weer los. Denk dat ik ook ga 
oefenen met mijn bommenwerper!!!! 
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#asocialeklootzakken  
@VlbLeeuwarden 
  
@geluidsmeetnet 
 
 
Gjalt Grijpstra 
@GjaltG 
· 
8 sep. 
Als antwoord op  

@volkskrant 
En op de plek van militair vliegveld Schiphol2 
#VlbLeeuwarden een natuurgebied icm duurzame 
verticale landbouw. Misschien komen meer mensen tot 
inzicht dat oefenen met F35 boven de hoofden van 
mensen onmenselijk is. De #F35 is ruim 17db luider 
dan een gem. #F16. Geluidsterreur. 
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LW17653 14-09-
2020 

10:16 STIENS 9051BC Om 10.16 stegen er twee F-35 vliegtuigen op. Het 
lawaai was zo erg dat ons huis compleet stond te trillen. 
We moesten in huis de vingers in de oren houden. 
 
Wilt u er rekening mee houden dat er dorpen om die 
vliegbasis liggen waar gewone mensen wonen? 
Dit is echt belachelijk, zo'n lawaai. Het kan ook anders 
dat hebben we ook gehoord. 
Ik begrijp dat ze moeten oefenen maar op deze manier 
is er zeer weinig begrip voor op te brengen. En wie 
betaalt de scheuren in de muren in mijn huis uit 1902. 

Het is gebouwd in de tijd van de paardenkracht en niet 
voor die cowboys in vliegtuigen. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof het 
opstijgen van twee F-35's 
(JEDI flight) vanaf baan 
23 richting Marssum.  
Melder geïnformeerd over 
het indienen van claims in 
geval van schade, verder 
algemene F-35 informatie 
gedeeld 

E 
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LW17656 14-09-
2020 

10:17 LJOUWERT 8918LT Goedemorgen, 
Een prachtige nazomer dag, helaas overheerst en 
verpest door het gebulder van straaljagers. 
En weer een gigantische uitstoot van fijnstof, stikstof en 
andere ziekmakende stoffen over het Friese land en de 
eilanden! 
Meetpunten ver in het rood, West 91 Db, Noord 81...en 
dan te bedenken, dat de meetpunten heel strategisch 
tussen de bebouwing staan opgesteld en daardoor een 
vertekend beeld geven van het geluid wat wij hier 
werkelijk horen!! 

En dat alles zonder de juiste vergunningen! 
Geen wonder, dat de ergernis bij omwonenden met de 
dag groeit! 
  

VLI 1 MIL KLU J D   Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 
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LW17657 14-09-
2020 

13:34 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag!! 

 
Zojuist wederom JEDI 01  en 1502 JEDI 02 met 
barstens veel geweld en naverbrander duidelijk te zien 
lucht in West 84 DB>> Marsum 109 DB>> weekaatst 
tegen noord 74DB>>  waardoor er landurig geluid en 
trilling is 
13:55 Wederom Marsum mr dan !)) DB>> 3601,<> 
1501 102 meetnetten allmaal rood maar geen 
straaljager te zien terwijl we ze vanaf hier letterlijk zien 
vliegen, 15031504 Geluid weerkaatste wederom tegen 
de gevels en klinkt veel luider dan nu op Ft wordt 
aangegeven..Er zijn meer mensen die dit 
geconstateerd hebben, gebeurt regelmatig.. 
 
 
Gjalt Grijpstra 
@GjaltG 
· 
4 sep. 
Om 11:45 u ongelofelijke herrie van 4 straaljagers pal 
boven mijn huis. Ik zag bijna de piloten zitten. Geen 
weergave op de vluchtradar, ook niet de tracks. We 
worden dus giga-bedonderd met de militaire vluchten 
vanuit #VlbLeeuwarden die in werkelijkheid dus vaker 
vliegen. 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden heeft 
geretweet 
Kees Hofstra 
@hofman55 
Als antwoord op  
@PaulusBotman 
Ook vliegbasis Leeuwarden verspreidt een bizarre 
hoeveelheid herrie, fijnstof en stikstof over de stad en 
omliggende dorpen. Zonder de goede vergunningen. Er 
wordt niet gehandhaafd. Belangen zijn te groot.  

https://liwwadders.nl/geluid-van-f-16-wordt-geruild-
tegen-geluid-van-f-35-gemeente-dringt-niet-aan-op-
correcte-vergunningverlening/ 
10:58 a.m. · 14 sep. 2020·Twitter for Android 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
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@geluidsmeetnet 
· 
3 u 
Wat de  
@Kon_Luchtmacht 
 ook probeert op #vlbleeuwarden (hoog starten). De 
herrie van de F35 past niet in een gebied waar veel 
mensen wonen. Zie hier de stadswijk Westeinde. Let 
op: meetpunt staat midden in de wijk. Daadwerkelijk 
herrie is voor veel mensen en dieren veel groter. 
 

 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
21 aug. 
De klachtenstroom stopt niet  
@Kon_Luchtmacht 
. In 2019 al een klachtenrecord en brandbrief namens 
15 dorpen en 2 stadswijken inzake herrie 
#vlbleeuwarden. Ook dit jaar input genoeg. Veel 
ongenoegen over dat de herrie maar niet stopt. Wat 
nu? 
 
Tweeten 
Nieuwe Tweets bekijken 
Gesprek 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
Zou de  
@Kon_Luchtmacht 
 aan ons allen hier kunnen toelichten hoe zij het 
probleem van de enorme herrie van de #F35 vanaf 
#vlbleeuwarden gaan tegenhouden?  
 
- Klachtenrecord.  
- Brandbrief.  
- GS maakt zich zorgen.  
- Vergunningen niet op orde. 
- Uitstoot geheim. 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
***1 jul. 
- Vergunningen niet op orde, 
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- Geluid en uitstoot is geheim, 
- Ministeries die het zelf niet meer weten,  
- Inspectie die #vlbleeuwarden beperkingen oplegt,  
- Lokale politici die wegkijken.  
 
En ondertussen vandaag: wéér geen Noordzee. Stelt u 
deze vraag ook wel eens aan u zelf: Hoe gezond kan 
dit zijn? 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden heeft 
geretweet 
Pim AstroKlavertje vier 

@pimastro 
· 
***1 jul. 
Inspectie legt vliegbasis Leeuwarden beperkingen op 
https://liwwadders.nl/inspectie-legt-vliegbasis-
leeuwarden-beperkingen-op/#.XvyfqIJ7VVQ.twitter. De 
fractie van  
@PALGroenlinks 
 heeft hierover ook schriftelijke vragen aan het college 
gesteld! 
 
 
***Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
15 jul. 
Impact van het militaire vliegverkeer op de 
leefomgeving en het milieu rond #vlbleeuwarden staat 
niet in de ontwerp Luchtvaartnota 2050: 
http://marssum.info/zienswijze-ontwerp-luchtvaartnota-
ingediend/ 
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LW17658 14-09-
2020 

15:20 STIENS 9051JC Hevig geluidsoverlast overvliegende straaljagers boven 
het dorp 
Graag aanvlieg route aanpassen . 

VLI 1 MIL KLU J D   Melder per email 
geïnformeerd over 
vliegbewegingen met 
straaljagers en daarbij 
horende geluidsniveaus 

E 

LW17659 15-09-
2020 

10:16 JELSUM 8911BS Echt bizar hard (binnen), dit zijn we niet gewend zo. Al 
lijkt het de laatste tijd steeds vaker deze extreme 
vormen aan te nemen. F35? 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof de 
circuitlanding van twee F-
35's (JEDI flight) op baan 
05. Vervelend dat melder 
zo'n hinder heeft 
ondervonden 

X 
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LW17666 15-09-
2020 

10:49 DRONRYP 9035VK Erg veel lawaai 2 vliegtuigen, laag vliegen. VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof twee F-16's 
die een overhead pattern 
vlogen, geen 
bijzonderheden 

X 
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LW17660 15-09-
2020 

13:30 BRITSUM 9055LR Deze piloten zou je direct hun ontslag moeten geven. 
Wat een idioten. 
 
Leer eens tussen de dorpen door te vliegen. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof een 
circuitlanding van de 
BLADE flight. Vervelend 
dat melder hier hinder van 
heeft ondervonden. Er 
mag in de gehele regio 
van vliegbasis 
Leeuwarden worden 
gevlogen. Waar mogelijk 
trachten we de dorpen  te 
ontzien 

X 
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LW17661 15-09-
2020 

13:30 BRITSUM 9055LR Abnormale geluidsoverlast, te belachelijk voor woorden. 
Gebruik de goede vliegroute of vlieg rustiger over. Het 
is momenteel weer bar en boos, met dit als dieptepunt 
van de afgelopen weken. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof twee 
opstijgende F-35's (BOLT 
flight) vanaf baan 05, in de 
richting van melder. 
Vervelend dat melder hier 
hinder van heeft 
ondervonden 

X 

LW17662 15-09-
2020 

13:30 BRITSUM 9055MG Vliegtuig had te veel kabaal  hoor vaak vliegtuigen 
komen maar deze was wel beetje niet normaal. Wat is 
dit  voor nodig  

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof het 
opstijgen van twee F-35's 
vanaf baan 05 in de 
richting van de woning 
van melder. Opstijgen 
gebeurde zonder 
naverbrander. Melder 
hierover geïnformeerd 

E 



 Pagina 82 van 155  
 

 

LW17667 15-09-
2020 

13:30 HALLUM 9074BT Er wordt veel geluidsoverlast veroorzaakt. Ik kan de 
koning niet verstaan  tijdens de troonrede.  
Ook vorige week vaak lawaai overlast. Valt op dat er 
ook langer doorgevlogen wordt. Ik woon hier al 20 jaar, 
en toen er nog met f16 gevlogen werd, ervoer ik nooit 
overlast van de oefenvluchten.  

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof het 
opstijgen van twee F-35's 
zonder naverbrander 
vanaf baan 05. Na het 
opstijgen hebben beide 
toestellen een linkerbocht 
gemaakt richting de 
Noordzee. Daar hebben 
ze deelgenomen aan een 
int. oefening Melder 
hierover geïnformeerd 

E 
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LW17674 15-09-
2020 

13:30 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag!! 
 
Geen woorden meer voor dit asogedrag!! 
BOLT 01 BOLT 02 Noord 90 DB>> 13:41 1503 1504 
13:19 3601 13:24 KILLER 91DB 3601 STIENS 14:21 
STI etc etc 10:15 JEDI 01 JEDI 02  10:20  10:57 1504  
10;59 TIGER 01 11:01 3602 3602  SAW 01 
10:34TIGER 01 KING 01 POLLY 01 ro ndjes draaien 
Vlieland 9:45 POLLY 01 WEst 88DB>> 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden heeft 

geretweet 
Alex Miedema 
@AlexMiedema 
· 
15 sep. 
Waarom ik geen problemen heb met de F16 maar wel 
met de F35. 
Tweet citeren 
 
Alex Miedema 
@AlexMiedema 
 · 15 sep. 
Als antwoord op @HenkvanDijkAdam 
Ja, en drie tot vier keer zo luid als een F16. Alsof je 
buren die al 40 jaar pink floyd draaien ineens op veel 
vaker en op vol volume Dries Roelvink gaan draaien... 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
15 sep. 
Kijkt u mee:  
@Barbara_Visser1 
  
@Kon_Luchtmacht 
  
@douwehoogland 
  
@NLR_NL 
   
@sybrandbuma 
  
@lc_nl 
  
@OmropNijs 
  

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting, 
Taalgebruik 

Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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@frieschdagblad 
  
@PvdALeeuwarden 
  
@cdaleeuwarden 
  
@VVDLeeuwarden 
Tweet citeren 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 

 · 15 sep. 
Met ruim 600 km/u met een F35 over huizen en dorpen 
jagen. Hoe schandalig zijn jullie @Kon_Luchtmacht op 
#vlbleeuwarden? Vertel eens. 
 
Bij het kruisje is een basisschool. 28 graden, de 
kinderen speelden vredig buiten...  
 
Stiens ook ver boven de 90db. Dit doe je niet! 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
15 sep. 
Als antwoord op  
@JvdMeulen 
 en  
@VlbLeeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
15 sep. 
Met ruim 600 km/u met een F35 over huizen en dorpen 
jagen. Hoe schandalig zijn jullie  
@Kon_Luchtmacht 
 op #vlbleeuwarden? Vertel eens. 
 
Bij het kruisje is een basisschool. 28 graden, de 
kinderen speelden vredig buiten...  
 
Stiens ook ver boven de 90db. Dit doe je niet! 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
15 sep. 
Werkelijk bizar  
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@Kon_Luchtmacht 
 wat jullie hier doen met #vlbleeuwarden. Dit doe je niet 
boven mens en dier. 
Tweet citeren 
 
Alex Miedema 
@AlexMiedema 
 · 15 sep. 
Als dat geen nieuw geluidsrecord was bij de vliegbasis 
weet ik het ook niet meer. Weet iemand waar je 
trommelvliezen kunt kopen? #F35 

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
14 sep. 
Lees dit en je weet hoe het tóch mogelijk is dat de F35 
überhaupt vliegt. De (eigen) belangen zijn enorm. Dat is 
de eigenlijke missie en strijd die zichtbaar gevoerd 
wordt. Zij het geld. U de herrie. En ziekmakende 
uitstoot. Minimaal 40 jaar lang. 
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LW17665 15-09-
2020 

13:30 LJOUWERT 8918LT Goedemiddag, 

 
Prachtig weer, heerlijk genieten zou je zeggen...maar 
helaas... ook nu weer wordt dit verstoord door het 
gebulder van BOLT 01 en BOLT 02..Britsum 103Db, 
Stiens 90 DB.. 
Wat moet het toch een "geweldig machtsgevoel" geven, 
om de rust en het welzijn van mensen op zo'n 
schandalige manier te verpesten! 
De door de Klu bedoelde vijand bestaat niet...en zal 
ook niet komen... maar door de dagelijkse herrie zijn de 
omwonenden wél een vijand geworden! 

VLI 1 MIL KLU J D Taalgebruik Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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LW17664 15-09-
2020 

13:30 STIENS 9051PB Sortie Vliegbasis Leeuwarden van de startbaan 05-23 
door 1 F-16 en 2 F-35 met gebruik van a/b. 
Na de start werd onmiddellijk een scherpe bocht naar 
het Noorden gedraaid waardoor de route direct over de 
Oostkant van Stiens kwam te liggen.  
De geluidsoverlast was hierdoor oorverdovend en zeer 
pijnlijk ver boven een toelaatbare Db-grens!  De 
troonrede was hierdoor, ondanks TV- 
volumevermeerdering onverstaanbaar.  
 
Dit is niet de eerste keer dat de vliegtuigen, na een a/b 

start, over Stiens "razen". Vroeger was het normaal dat 
de F-16's keurig om het dorp heen vlogen en daarna 
koers zetten naar de TRA. M.i. dient op de briefings 
nogmaals te worden benadrukt dat een dergelijke 
"sportieve" take-off als a-sociaal gedrag kan worden 
beschouwd  en dat men de voorgeschreven start- en 
landing-patterns dient te volgen. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof een VFR-
vlucht van 2x F-16 en 2x 
F-35 richting de Noordzee 
waarbij drie toestellen 
keurig langs het dorp 
vlogen en één toestel 
boven de minimale hoogte 
(op 1800 voet) over het 
oostelijke deel van Stiens 
vlogen. Dit is toegestaan 

E 
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LW17663 15-09-
2020 

13:32 KOARNJUM 9056PJ F35 trekt extreem snel omhoog. Oren pijnlijk, katten die 
normaal de vliegtuigen negeren compleet in de stress. 
Een beetje meer rekening met de omwonenden houden 
zou fijn zijn!  

VLI 1 MIL KLU J D   Melding onderzocht, geen 
bijzonderheden of 
afwijkingen in vlieggedrag 
gevonden. De F-35 vliegt 
onder een grotere 
'invalshoek' dan de F-16 
en heeft meer 
motorvermogen, waardoor 
het toestel sneller en 
steiler opstijgt. Melder 
hierover geïnformeerd 

E 
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LW17668 15-09-
2020 

13:42 LJOUWERT 8918KS Graag niet vliegen tijdens de troonrede! VLI 1 MIL KLU J D   Betrof het opstijgen van 
twee F-16's (BLADE flight) 
die deelnamen aan een 
grote internationale 
oefening boven de 
Noordzee. Vervelend dat 
melder hierdoor gestoord 
werd in het volgen van de 
troonrede 

X 
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LW17669 16-09-
2020 

10:50 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen!! 
 
Zojuist wederom asociaal lawaai met NOORD 92 DB 
JEDI 01 en die ander schroothoop met continue 
Noodlandingen F35 LTING 86 DB west>>113 DB>> 
Cornjum Jelsum  
 120:21 3601 3601 3601 POLLY 02 82 WEst plus 
weerkaatsing gevels 105 DB> Cornjum Jelsum Wordt 
hoe langer hoe gekker hier.. 
10:59 3601 3601 wr terug met veel herrie en Polly 01 Is 
hier compleet oorlogsgebied geworden!! 

 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
51 m 
De oorlogsmachines bulderen weer vanaf 
#vlbleeuwarden 

VLI 1 MIL KLU J D   Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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LW17676 16-09-
2020 

11:00 WINSUM 8831XD Commandant vliegbasis Leeuwarden,  
 
Wij ondervinden toenemende hinder door gebruik van 
de F-35 en het mogelijk dichter vliegen langs Winsum 
en mogelijk luidruchtig gebruik.  
 
Ik gun onze piloten het beste materiaal en er is 
gekozen voor de F-35. Gisteren na de koffie werd ik 
echter herinnerd aan de tijd van de F-104, de 
Starfighter, die ik als kind heb mee gemaakt in Marsum. 
Als die over kwam hielden we op de lagere school even 

stil en vervolgden we even later de les. Ook tijdens het 
spelen buiten waren we aan het geluid gewend. 
 
Gister kwam mijn dochter na de koffie naar buiten met 
de vraag of er soms oorlog was. Er vlogen op dat 
moment 2 F-35 naar vliegbasis Leeuwarden. Het is 
bekend dat de F-35 een minder bescheiden geluid 
maakt dan de F-16, toch vermoed ik dat het ook stiller 
kan. Ik ga er vanuit dat het piloten betreft die niet van 
de basis zijn en minder hun geluidsproductie in acht 
nemen. 
 
Tevens wil ik via deze weg aangeven dat ik het gevoel 
heb dat de vliegroute tussen Dronrijp en Winsum, 
dichter naar Winsum is verplaatst. Ook worden  wij 
steeds meer geconfronteerd met de bocht van de F-35 
richting Vliehors, waarbij ze ook nog eens klimmen. 
Een begrijpelijke vliegmanouvre, maar het produceert 
wel 4x het geluid dan wat we van de F-16 gewend 
waren. 
 
Kortom ik hoop u op deze wijze passend te hebben 
geïnformeerd over uw vliegbewegingen. Misschien kunt 
u mijn (on) gelijk betrefde beleving aangeven. Ik 
vertrouw erop dat u hier passend aktie in neemt, onder 
het motto van het 322 squadron: "Niet praten maar 
doen" 

VLI 1 MIL KLU J D   Melder op passende wijze 
geïnformeerd over de F-
35 en het proces waarin 
we momenteel met het 
toestel zitten. Verder 
getracht melder in contact 
te brengen met de COVM-
vertegenwoordiger in zijn 
gemeente 

E 
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LW17670 16-09-
2020 

11:50 LJOUWERT 8918LT Goedemorgen, 
 
Vanaf 10:20 bulderen de oorlogsmachines weer. 
Om 10:50 meetpunt Jelsum 111/113 Db...en meetpunt 
Noord 92 Db! 
Kabaal wordt bij de dag erger...en wij moeten deze 
terreur hier allemaal maar accepteren...??  
Hoogste tijd dat er wordt ingegrepen, zo kan het niet 
verder gaan! 

VLI 1 MIL KLU J D   Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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LW17671 16-09-
2020 

13:20 BRITSUM 9055NM Gek wordt je zo langzamerhand van de straaljagers 
boven de dorpen van Leeuwarden. wij wonen in het 
dorp Britsum Gem Leeuwarden en voorheen gingen de 
straaljagers om het dorp heen, nu tegenwoordig vliegen 
de straaljagers zo laag mogelijk over de huizen heen, 
vooral de nieuwe straaljagers met vreselijk veel lawaai, 
kleine kinderen huilen ervan, dieren schrikken ervan en 
de mensen uit het dorp worden hoor en doof, veel 
overlast geven de straaljagers ook door de vuiligheid 
die ze achterlaten, een vraag laat de lawaai makende 
straaljagers weer om het dorp vliegen zoals vroeger. 

VLI 1 MIL KLU J D Dieren, 
Gezondheid, 
Kinderen 

Melding betrof 
circuitlandingen. Melder 
geïnformeerd over nut en 
noodzaak van het 
circuitlanden en 
inhoudelijk uitleg gegeven 
over het circuitlanden en 
hoe dit in zijn werk gaat 

E 
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LW17672 16-09-
2020 

13:33 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag!! 
 
Wederom gigantisch gebulder en Kerosinestank de 
vloeren en ramen trillen!!Weer die BOLT 01 BOLT 02 
met 114DB> Cornjum Jelsum  NOORd 81DB>> west 
80 DB> 
13:20 ook al ernstige overlast 1505 1506 West 80DB>> 
Jelsum 105DB> en om 14:04 nog steeds 1503 en 1504 
steeds rondjes en boven meetpunten jakkeren!!! 
 
 

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
10 m 
De hel breekt momenteel los boven Noord-Friesland, 
wat een ENORME HERRIE  
@Kon_Luchtmacht 
.  
 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
11 m 
Leest u mee met het antwoord: 
 
@Barbara_Visser1 
  
@douwehoogland 
  
@NLR_NL 
   
@sybrandbuma 
  
@lc_nl 
  
@OmropNijs 
  
@frieschdagblad 
  
@PvdALeeuwarden 
  
@cdaleeuwarden 
  
@VVDLeeuwarden 

VLI 1 MIL KLU J D   Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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Tweet citeren 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
 · 20 m 
Gesprekspunt 1 @Kon_Luchtmacht: hoe verklaren 
jullie de enorme herrie van de F35 bij de start. Deze 
zou nagenoeg gelijk zijn werd ons na de 
belevingsvluchten verteld. Zojuist Jelsum: F35 114db 
en de daaropvolgende F16 105 db. We zien uw uitleg 
gaarne hier tegemoet. #vlbleeuwarden 

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
20 m 
Gesprekspunt 1  
@Kon_Luchtmacht 
: hoe verklaren jullie de enorme herrie van de F35 bij de 
start. Deze zou nagenoeg gelijk zijn werd ons na de 
belevingsvluchten verteld. Zojuist Jelsum: F35 114db 
en de daaropvolgende F16 105 db. We zien uw uitleg 
gaarne hier tegemoet. #vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden heeft 
geretweet 
I van Duren 
@IvanDuren1 
· 
1 u 
Als antwoord op  
@tjitsv 
  
@geluidsmeetnet 
 en  
@VlbLeeuwarden 
Bereid je maar vast voor . Ze willen in noord Limburg 
op 15 km van mil. vliegbasis Volkel nog een vliegbasis 
openen waarbij F35 straks allemaal naar Noorden 
vliegen over Drenthe. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
1 u 
U nodigt ons uit voor een gesprek. Wat zijn voor u de 
gespreksonderwerpen? En het account  
@Kon_Luchtmacht 
 hebben we niet geblokkeerd. Van de #vlbleeuwarden 
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wel. Lees gerust nog eens na hoe ze ons berichten. We 
wachten uw gesprekspunten af. 
Tweet citeren 
 
Koninklijke Luchtmacht 
@Kon_Luchtmacht 
 · 5 u 
Als antwoord op @geluidsmeetnet 
Een persoonlijk gesprek is toch wat nuttiger en 
persoonlijker. Maar helaas, bent u ook nooit op die 
uitnodiging ingegaan. En via Twitter kan er nooit een 

echte conversatie plaatsvinden, aangezien u ons 
blokkeert zodra het antwoord voor u niet passend is. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden heeft 
geretweet 
Tjitske. 
@tjitsv 
· 
3 u 
Zelfs in Drenthe ontkom je niet aan de herrie van  
@VlbLeeuwarden 
  
@geluidsmeetnet 
  
Er komt er 1 zeer laag over. Wat een pokkeherrie. 
#Ruinen 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
3 u 
De oorlogsmachines bulderen weer vanaf 
#vlbleeuwarden 



 Pagina 97 van 155  
 

 

LW17673 16-09-
2020 

13:50 LJOUWERT 8918LT Goedemiddag, 
 
Niet normaal meer de herrie, zojuist om 13:31 door 
opstijgen BOLT01 en BOLT02 meetpunt Jelsum 
114Db, meetpunt Noord 83 Db. 
Nu rondjes vliegen door 1503 en 1504 boven 
Noordwest Friesland. Lawaai is zelfs hier te horen! 
We zijn deze overlast/geluidsterreur meer dan zat! 
En dat allemaal zonder de juiste vergunningen...het is 
schandalig en onacceptabel gedrag! 

VLI 1 MIL KLU J D   Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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LW17675 17-09-
2020 

10:00 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen!! 
 
De zoveelste klacht wegens ernstige geluidsoverlast en 
Kerosinestank!! JEDI 01 JEDI 01 85 NOORd!! 81 West 
112 Jelsum!! 
10:13 3601 vliegt over Noord en STING 01 over W 
10:15 3601 3601 3601 3601 86 WEST Jelsum 107 
buldert hier tegen de gevels en beton 
10;22 1501 1502 1503 1504  continue rondjes vliegen 
met 4 straaljagers tegelijk! Lekker alles verzwijgen 
maar wij hebben geconstateerde feiten en daar gaan 

we Defensie mee om de oren slaan@@@ 
Ondergetekende heeft al tijdens de belevingsvluchten 
kenbaar gemaakt het gevoel te hebben besodemieterd 
te worden..Helaas gelijk gekregen, de waarheid liegt 
niet maar defensie wel, schaam je diep!! 
Nu nog steeds oorlog hierboven ons hoofd 3601 vliegt 
hier als een gestoorde gek over..11:07 Schijtziek word 
je van deze dagelijkse terreur zonder vergunningen en 
waar blijft de Handhaving???? Luchtkwaliteit is hier 
altijd zeer slecht fijnstof PM10 en stikstof NO2 O altijd 
matig tot onvoldoende Bron Rivm luchtmeetnet.nl 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
14 m 
Graag lezen mensen. Hoe we bedonderd zijn en 
worden. Opvallend:  
@Kon_Luchtmacht 
 zwijgt. Waarom toch? Het feit is er. Is het de cultuur 
binnen  
@Defensie 
? Moet u angstig worden gehouden? Of dom? Let wel: 
we gaan een geluidshel van 40 jaar tegemoet. En niet 
alleen in Friesland. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
24 m 
Jelsum om 10:00 uur: een F35 stijgt met 115db op 
vanaf #vlbleeuwarden de eerstvolgende F16 met 
106db. Hoe verklaart u  
@Kon_Luchtmacht 
 dit enorme verschil in herrie? Een legitieme vraag want 

VLI 1 MIL KLU J D   Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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wij geloofden in de uitkomsten van belevingsvluchten. 
We wachten uw antwoord af. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
35 m 
Als antwoord op  
@Petra_Vraagt 
  
@Jan_Lodewijck 
  en 2 anderen 

Kijkt u gerust even mee naar de enorme herrie van de 
F35. De  
@Kon_Luchtmacht 
 wil ons niet toelichten waardoor de herrie zoveel meer 
is dan de belevingsvluchten in 2016. Naast 
#vlbleeuwarden komt de F35 ook op #vlbvolkel en De 
Peel. Wellicht zelfs op Eelde. 
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LW17679 17-09-
2020 

14:00 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag!! 
 
Zoveelste klacht met zojuist wedrom Noord82 
DB>BOLT 01 BOLt 02 113  west 113 Jelsum 
Vloeren muren en ramen trillen en maar stoicijns 
doorvliegen ondanks alle klachten!! 
13:32 SLammer01 NOrrd 84 DB>> 13:44 3601 3601 
3601 81 DB west Noord 81DB>>  Meetpunten Ingelum 
en Marsum worden allemaal rood, dit geeft wel aan 
hoeveel gebulder er continue  door de lucht is en niet te 
vergeten de vieze uitstoot ,geen vergunningen 

Hoe voelt dat nu zoveel klachten en doen of je neus 
bloedt?? Onprofessionele Organisatie!! 
 Zelfs nu nog tijdens indienen klacht , 1502 BULDOG 0 
BUlDOG 0 vliegen hier recht overheen!!Het houdt nooit 
op en wij zijn het als omwonenden helemaal zat deze 
dagelijkse terreurbende!! Asociaal gedrag is het zo ga 
je niet met je buren?omwonenden om.. 
Hoe zou u het zelf vinden om continue gestoord te 
worden in uw woonomgeving??? 
 
  
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
56 m 
De oorlogsmachines op #vlbleeuwarden bulderen weer. 

VLI 1 MIL KLU J D Taalgebruik Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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LW17680 17-09-
2020 

14:00 LJOUWERT 8918LT Goedemiddag, 
 
Het oorlogsgeweld begon om 10:00 weer...en nog 
steeds gaat het gebulder door. 
11:30 4x 3601, 13:30 SLMMR01 84 Db op Noord! Om 
13:44 opnieuw 4x 3601 en om 14:00 BOLT01 en 
BOLT02 en zojuist 14:26 weer oorverdovend kabaal! 
Er wordt volledig aan het feit voorbij gegaan, dat hier 
ook nog mensen wonen!! 
Het extreme kabaal van de F-35 is vele malen luider 
dan ons is voorgespiegeld bij de belevingsvluchten..we 

zijn hier op een vreselijke manier bedonderd! 
Maar de "speeltjes" zijn helaas gearriveerd...en wij als 
omwonenden zitten met de ellende.  
Het is schandalig en absurd, dat dit allemaal door kan 
gaan boven de bewoonde wereld! 
Niet voor niks ontploft Twitter dagelijks van de klachten.  
  

VLI 1 MIL KLU J D   Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 



 Pagina 102 van 155  
 

 

LW17677 17-09-
2020 

14:25 ALDE LEIE 9071XD Hallo. 
Is het nou echt nódig  om in mijn achtertuin zo laag te 
vliegen, het is al erg genoeg dat het de laatste jaren zo 
is toegenomen. 
Ik word hier echt niet blij van. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melder per email 
geïnformeerd over het 
militaire oefengebied dat 
boven de  provincie ligt. 
Tevens melder op de 
hoogte gebracht van de 
geldende vlieghoogten en 
het aantal 
vliegbewegingen van de 
afgelopen jaren 

E 
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LW17678 17-09-
2020 

14:25 LJOUWERT 8918LM Ik ben er nu helemaal klaar mee. Jullie leren er niets 
van en terroriseren de hele boel! Hou daar eens mee 
op, wij willen ook leven! 

VLI 1 MIL KLU J D   Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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LW17682 17-09-
2020 

14:26 LJOUWERT 8918LT Goedenavond! 
 
Dit gaat echt alle perken te buiten!! Vanmiddag om 
14:26:15 jaagde toestel 3601 met bulderend kabaal 
91Db!!  rakelings over de flat Anjenplein op een hoogte 
van 139mtr !!  
Onverantwoord, absurd en asociaal gedrag!  
  

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof een fly by 
van vier F-16's (POLLY 
flight). Melder hierover per 
email geïnformeerd 

E 
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LW17681 17-09-
2020 

14:27 LJOUWERT 8918LR Zo, dit was de druppel he hier met de straaljagers over 
de wijk jakkeren 91 Db hier op Noord met 4 straaljagers  
! Ze mogen jullie uit de lucht knallen met dit asogedrag 
Opgeruimd staat netjes Opzouten wegwezen@@!@ 
Schaam je heel diep!!!!!! 

VLI 1 MIL KLU J D Taalgebruik Melding betrof een fly by 
van vier F-16's (POLLY 
flight). Melder hierover per 
email geïnformeerd 

E 
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LW17683 18-09-
2020 

10:25 OUWE SYL 9078VP Weer een oorverdovend lawaai -  van een 
laagovervliegend herriemakende machine. Ik vind het 
eigenlijk respectloos en hautain van jullie dat jullie  
zoveel geld spenderen aan straaljagers en er zoveel 
mee vliegen, dus enorme hoeveelheden brandstof er 
door heen jagen, terwijl iedereen een pas op de plaats 
moet maken om onze aarde nog te kunnen "redden".  
Hoe nadrukkelijker jullie in "beeld" komen hoe meer ik 
me aan jullie erger ...... Waarom oefenen jullie niet met 
simulators? Het is toch echt niet van deze tijd om zo 
(achteloos) rond te scheuren.   

VLI 1 MIL KLU J D   Melder is het duidelijk niet 
eens met de taakopdracht 
en de uitvoering ervan van 
de KLu/vlb LWD. Dat 
mag. Melding verder 
onderzocht, geen 
afwijkingen geconstateerd 
in 
hoogte/snelheid/verkeerde 
route. Melder hierover per 
email geïnformeerd 

E 
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LW17684 18-09-
2020 

10:27 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen!! 
 
Na de asociale act van gisteren met 91 Db 14:26 Noord 
zojuist wederom 88 Db in Noord en 110 Cornjum 
Jelsum, het is onleefbaar geworden! 
JEDi 01 en JEdi 02 de verschillen zijn heel duidelijk te 
horen, ook tijdens de belevingsvlucht is er gesjoemeld 
met de gegevens wat ik destijds ook heb aangegeven! 
Geen vergunning op orde inbreng klachten 
omwonenden en Milieu in de zienswijze achter houden 
oefeningen niet tijdig melden COVM , maar 

ondertussen wel continue gigantische  overlast 
veroorzaken en Kerosineuitstoot. Vervolgens nog meer 
van die f 35 hier stationeren , de omwonenden Gilze-
Rijen tegemoet komen De Peel reactiveren in 2024? 
Ondertussen dit jaar gewoon 3 erbij 2021 acht 2023 
zeven 2024 zes?? )m 11:10 wederom! 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
15 sep. 
Met ruim 600 km/u met een F35 over huizen en dorpen 
jagen. Hoe schandalig zijn jullie  
@Kon_Luchtmacht 
 op #vlbleeuwarden? Vertel eens. 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
4 sep. 
Belevingsvluchten... opstijgen F35 en F16 in 2016 
nagenoeg gelijk in herrie?! 
 
De F35 die zojuist opsteeg vanaf #vlbleeuwarden is 
maar liefst 15db luider dan de F16 die om 13:17 uur 
vertrok. Wat nu  
@Barbara_Visser1 
 en  
@Kon_Luchtmacht 
? Hoe gaan jullie dit oplossen. We luisteren. 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 

VLI 1 MIL KLU J D   Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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28 aug. 
Als antwoord op  
@josevangelder 
  
@arnouddevries 
  en 5 anderen 
Vergeet ook de ziekmakende uitstoot niet, de F35 
verbruikt +60% meer brandstof. De uitstoot van 
#vlbleeuwarden is geheim. Kunt u  
@Barbara_Visser1 
 ons allen hier uitleggen waarom dit zo is? 

 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
28 aug. 
Als antwoord op  
@josevangelder 
  
@arnouddevries 
  en 5 anderen 
Kijk mensen, de dagelijkse praktijk rondom 
#vlbleeuwarden. Het ongenoegen groeit snel: 
klachtenrecord, brandbrief namens 15 dorpen/2 
stadswijken, GS die zorgen uit over de herrie van de 
F35, vergunningen niet op orde, uitstoot geheim. Wat 
nu  
@Barbara_Visser1 
? 
 
Dit gaat u allen aan:  
@provfryslan 
 vraagt aandacht voor leefbaarheid, natuur en klimaat 
rondom #vlbleeuwarden én het nog uit te breiden 
oefengebied in Friesland. Militaire luchtvaart komt 
namelijk nauwelijks aan de orde in de luchtvaartnota 
https://fryslan.frl/home/nieuws_3166/ite 
· 
 
 
 
29 aug. 
Als antwoord op  
@ArjenV 
  
@SchipholWatch 
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  en 5 anderen 
Heel veel klachten ook in Leeuwarden, de F35 dreunt 
daar soms met 90db tussen de gebouwen en huizen. 
Wordt nog veel erger vanaf #vlbleeuwarden, er vliegen 
er nu nog maar 4. 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
3 u 

Als antwoord op  
@ghoving 
  
@sibrandh 
 en  
@Kon_Luchtmacht 
Door 'economisch gewin' is dan alles geoorloofd? Kom 
op hoor.  
 
https://liwwadders.nl/inspectie-legt-vliegbasis-
leeuwarden-beperkingen-op/ 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
14 u 
Even uw geheugen opfrissen: "In 2021 zullen er voor 
het eerst Nederlandse F-35’s aan de FWIT op 
#vlbleeuwarden meedoen." U weet wel: die geluidshel 
die 7 maanden duurt en al twee keer in successie voor 
een klachtenrecord (en brandbrief) zorgde. Kijkt u ook 
weg? 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
14 u 
Mooi hé, die jokkebrok van een  
@arnoudstallmann 
 eind vorig jaar tijdens het COVM: "Voor het grote 
aantal geluidsklachten in juli had Stallmann geen 
verklaring. En ook geen oplossing." Zo gaat de  
@Kon_Luchtmacht 
 vanaf #vlbleeuwarden onverdroten door. De politiek 
kijkt weg. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
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· 
14 u 
Als antwoord op  
@sibrandh 
Waarom in hemelsnaam heeft de  
@Kon_Luchtmacht 
 de F35 gekocht? Waarom in hemelsnaam een 
FrysianFlag en FWIT in 1 jaar? Sibrand lees u in 
hemelsnaam even in: regulier vliegen met de F16 in 
bewoond gebied vormt geen probleem, maar helaas... 
'Basis, oefen meer in het buitenland' 

Delen van de wapeninstructeursopleiding op de 
Leeuwarder basis moeten voortaan weer ergens 
anders plaatsvinden. Dat werd keer op keer gezegd in 
de geluidshindercommissie maandag. 
lc.nl 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
17 u 
En... circulair vliegen nu al zoveel klachten. 
Deze collectie weergeven 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
17 u 
De herrie van de F35 is overal, kijk even naar het 
verschil in db's tussen de F35 en F16. Menaam krijgt uit 
het niets de volle laag.  
 
#vlbleeuwarden 
Deze collectie weergeven 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
20 u 
Wyns vanmiddag, toen er een F35 opsteeg... Weet 
even dat het meetpunt relatief ver weg ligt van het 
vliegpad. Weet ook even dat de oostenwind het geluid 
van het meetpunt wegdrijft. En toch mensen: 95db. Ver 
buiten de geluidscontour van #vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
21 u 
De oorlogsmachines op #vlbleeuwarden bulderen weer. 
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LW17685 18-09-
2020 

10:28 HALLUM 9074DR dankzij de corona zijn we deze zomer voor het eerst in 
acht jaar zomers in friesland. het niveau van het 
vliegtuig lawaai is ons opgevallen in negatieve zin. het 
lawaai is oorverdovend. de hele zomer al. 's morgens 
even na tienen en 's middags rond een uur of twee. 
zoveel lawaai hebben we voor 2012 niet meegemaakt. 
vliegen jullie lager, andere machines? we onderbreken 
elke keer ons gesprek of we kunnen de radio niet meer 
volgen. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melder per email 
geïnformeerd over de 
huidige vliegbewegingen 
t.o.v. hetgeen zij gewend 
was vóór 2012. Er wordt 
normaal gesproken al veel 
minder gevlogen dan in 
2012, vanwege corona nu 
nóg minder. Wel logisch 
dat het melder opvalt 

E 
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LW17686 21-09-
2020 

09:50 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen! 
 
Vandaag wederom gigantische geluidsoverlast 
gebulder en kerosinestank!! 82 DB NOORD  West 83 
Jelsum 114DB>> Wat gaat dit zo langzamerhand 
naartoe?? We zijn helemaal deze dagelijkse terreur en 
eisen Maatregelen!! 
BOLT 01 3601 3601  
10:15 3604  87 WESt plus weerkaatsing gevels  
11:18 wederom bruut geweld met landen vanaf 11:14 
3604 3604 over de meet[punten jakkeren 11:29 nog 

eens de BOLt 01 te racen en 1141 3601 te jakkeren 
over de meetpunten! 
een woonomgeving is veranderd in dagelijks 
Oorlogsgebied, schandalig wat jullie hier doen! 
NU om 11:47 nog steeds gigantische overlast van Bolt 
01 die nog extra rondjes draait, volgens mij zijn jullie 
helemaal doorgedraaid!! 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
41 m 
De treurige achtergrond van een mislukte straaljager. 
Waardoor Friesland nog decennialang zal zuchten 
onder de JSF-herrie... 
http://nicohylkema.blogspot.com/2020/09/de-treurige-
achtergrond-van-een.html 
 
#F35 #vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
58 m 
Als antwoord op  
@rubenhofs 
114db vanmorgen van de F35 in Jelsum. Vertrokken 
eerder dan de F16's. Korte bocht naar links. Veel voor 
dorpen. Tot over de 100db. Ook met zo'n 90db pal 
naast een kinderboerderij... 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
1 u 
Als antwoord op  
@frieschdagblad 

VLI 1 MIL KLU J D   Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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Nu nog iets over de ENORME herrie. Graag onderzoek 
naar het verschil tussen de belevingsvluchten in 2016 
én de huidige herrie. Opvallend:  
@Kon_Luchtmacht 
 zwijgt op dit punt. #vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
1 u 
Naast enorme vertraging, kent de productie van de F35 
kent meerdere grote problemen. Volgens Defensie 

worden de doelen voor betrouwbaarheid en 
onderhoudbaarheid nog niet gehaald en is er een 
significant tekort aan onderdelen...  
 
De future van #vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
1 u 
Als antwoord op  
@AlexMiedema 
Een heel leger wacht nog op de eerste inhoudelijke 
reactie van de  
@Kon_Luchtmacht 
. Niet voor niets vast agendapunt binnen COVM. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
1 u 
Als antwoord op  
@AlexMiedema 
Wel een inhoudelijke reactie gehad dan? Dit zou al heel 
wat zijn... 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
1 u 
Als antwoord op  
@AlexMiedema 
Zojuist boven de 100db in Koarnjum. 
 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
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1 u 
10:03 uur De oorlogsmachines bulderen weer vanaf 
#vlbleeuwarden. De Friese economie ontwaakt... 
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LW17687 21-09-
2020 

11:14 LJOUWERT 8918LT Goedemiddag, 

 
Het oorlogsgeweld is vanochtend om 10:02 weer 
begonnen. 
De hele ochtend jagen de straaljagers met veel kabaal 
over bewoonde gebieden. 
Inmiddels is de hele provincie oorlogsgebied 
geworden.. 
En maar weer rondjes vliegen door 3604! 
Dat steeds meer mensen deze terreur meer dan zat 
zijn, ontgaat de vliegbasis blijkbaar nog steeds...Het is 
hier en in de wijde omgeving zo langzaamaan 
onleefbaar geworden. 
De schadelijke gevolgen voor mens, dier en milieu zijn 
bewezen...maar ook daar heeft Defensie geen 
boodschap aan!! 
 

VLI 1 MIL KLU J D   Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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LW17689 21-09-
2020 

13:23 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag! 
 
Op genoemd tijdstippen gigantische herrie JEDI 02 
doorstart!13:28 5442  5441 Cornjum 104 met 
weerkaatsing  13:46 5444 5445 5446 13:57 gespot laag 
over Sneek thv Hallo JUMBO! 
14:33 JEDi 01 Noord 88DB>>West 87DB>> Marsum 
107 
14:45 wederom doorstart met asociale herrie 5445 
5444 5446 asociaal en ongewenst gedrag met 
Kerosineuitstoot!! 

 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
21 sep. 
Doorstarts van de F35 op #vlbleeuwarden, alsof de 
aarde vergaat. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
21 sep. 
Beste redactie van  
@frieschdagblad 
, waar baseren jullie het op dat het nieuwe mil. 
oefenterrein alleen boven de Noordzee komt te liggen? 
Zouden jullie dit kunnen én willen toelichten. Zou al veel 
zorgen wegnemen. We vernemen graag. 
Tweet citeren 
 
Friesch Dagblad 
@frieschdagblad 
 · 21 sep. 
De zogeheten herziening van het luchtruim loopt door 
de coronacrisis vertraging op. De straaljagers F-35 van 
vliegbasis Leeuwarden moeten dus langer wachten 
voor er een militaire oefenruimte is.  
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
22 u 
We kregen zelf ook al meldingen van ondernemers die 
'zakelijk gestoord' werden van lawaai van de F35. Hier 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting 

Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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het sentiment rond de VS basis Burlington, waar de 
F35 nu exact 1 jaar vliegt. Kijken jullie weer mee:  
@Barbara_Visser1 
 en de  
@Kon_Luchtmacht 
? #vlbleeuwarden 

LW17691 21-09-
2020 

14:20 MARSSUM 9034GH DALENDE F-35 EN DAN DE DOOR START MAKEN.. 
IS EEN VRESELIJK..BEANGSTIGEND LAWAAI... 
KLEINKIND WERD HUILEND WAKKER... 
KINDEREN DURVEN VAAK NIET ALLEEN BUITEN 
ALS DEZE VLIEGTUIGEN OPSTIJGEN EN VOORAL 
BIJ DE DOORSTART IS HET EEN VRESELIJK 
INDRINGEND LAWAAI... 
DE LAATSTE TIJD IS HET LAWAAI ERG TOE 
GENOMEN ... 

VLI 1 MIL KLU J D Kinderen Goede gesprek gevoerd 
met melder, mevrouw gaf 
aan dat ze graag haar 
stem wilde laten horen en 
aan wilde geven dat het 
geluid wat haar betreft niet 
kon. Melder informatie 
gegeven over de F-35 en 
het proces dat momenteel 
loopt 

J 
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LW17688 22-09-
2020 

13:44 LJOUWERT 8918LR Goedmiddag!! 
 
 
Goedemiddag was het tot die Straaljagers hier weer 
continue met veel onnodig zonloos geweld de rust en 
lucht verstoren door constant rondjes te draaien en 
doorstart te maken, en maar roepen,"we houden zoveel 
mogelijk rekening met omwonenden", de grootste 
leugen allertijden want het is hier gewoon 
Oorlogsgebied geworden en onze vrijheid  is ons 
ontnomen door een stel idioten 

13:44 13:46 13:48 13:59 3604 blijft maar irritante 
rondjes draaien met de nodige geluidsoverlast en 
kerosinestank!! 
13:26 JEDI 02 west 86 DB>> geluid kaatst tegel de 
gevel 12-hoogflat!! Marsum 106 alles trilt 
12:16 ook asociaal  de middagpauze vertoren met veel 
gewld west 83 DB>> Marsum 106  
13:58 3601 3601 WEst 81DB>> Marsum 105 
10:56 ook al 3601 3601 KILER0 KILLER0 vlogen hier 
recht over de meetpunten!! 
F 35 kan in niet vliegen in Onweer en niet in de 
mist..Goed om te weten voor de zgn vijand,f35 gaat 
compleet de mist in en in rook op...!!! 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
2 u 
En #vlbvolkel keert weer boven Friesland huiswaarts, 
op nog geen 1.000 meter hoogte... 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
18 u 
Als antwoord op  
@rubenhofs 
 en  
@Kon_Luchtmacht 
F35 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
21 u 
We kregen zelf ook al meldingen van ondernemers die 

VLI 1 MIL KLU J D   Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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'zakelijk gestoord' werden van lawaai van de F35. Hier 
het sentiment rond de VS basis Burlington, waar de 
F35 nu exact 1 jaar vliegt. Kijken jullie weer mee:  
@Barbara_Visser1 
 en de  
@Kon_Luchtmacht 
? #vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
23 u 

Doorstarts van de F35 op #vlbleeuwarden, alsof de 
aarde vergaat. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
23 u 
Beste redactie van  
@frieschdagblad 
, waar baseren jullie het op dat het nieuwe mil. 
oefenterrein alleen boven de Noordzee komt te liggen? 
Zouden jullie dit kunnen én willen toelichten. Zou al veel 
zorgen wegnemen. We vernemen graag. 
Tweet citeren 
 
Friesch Dagblad 
@frieschdagblad 
 · 21 sep. 
De zogeheten herziening van het luchtruim loopt door 
de coronacrisis vertraging op. De straaljagers F-35 van 
vliegbasis Leeuwarden moeten dus langer wachten 
voor er een militaire oefenruimte is. 
https://frieschdagblad.nl/2020/9/21/corona-zit-ook-
oefenruimte-voor-defensie-dwars 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
21 sep. 
13:46 uur De oorlogsmachines van #vlbleeuwarden 
bulderen weer. 
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LW17690 22-09-
2020 

14:54 STIENS 9051JC Geluidsoverlast overvliegende en  dalende straaljagers. 
Ik kan zonder mijn oren te beschermen niet buiten zijn. 
Ook gistermiddag was dit het geval. Zelfs een telefoon 
gesprek voeren of beeldbellen (wat bij mijn werk als 
therapeut hoort) wordt onmogelijk gemaakt wegens 
deze harde geluiden .  Ik hoor graag wat u hieraan gaat 
doen.  

VLI 1 MIL KLU J D   Melder per email 
geïnformeerd over 
vliegbewegingen met 
straaljagers en daarbij 
horende geluidsniveaus. 
Melder is verder zelf 
verantwoordelijk voor de 
bescherming van zijn oren 

E 

LW17692 23-09-
2020 

10:16 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen! 
 
Zojuist wederom hier met 88 Db>> weggeblazen door 
weerkaatsing gevels ale meetnetten van Cornjum tot 
Marsum dik in de rode zone met die BOLT 01 Vliegt 
hier als een idioot richting eilanden en dan nog extra 
lawaai rondje over Dokkum! Jullie zijn de realiteitszin en 
het respect naar omwonenden helemaal kwijt door een 
woongebied tot oorlogsgebied te bombarderen! 
Schaam je heel diep of hebben jullie geen geweten??? 
 
10;24 5441 BLADE 01 wederom 83 plus weerkaatsing , 
hoezo buiten geluidscontouren? We zitten er allemaal 

VLI 1 MIL KLU J D Taalgebruik Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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dagelijks middenin,  dit is ook met voorbedachte rade 
zo geschetst , dus maar even heel snel die contour met 
kleurpotloodje naar waarheid tekenen, de zoveelste 
leugen!! 
We werden hier rond 10:00 uur al vergast door de 
petroleumstank kerosine en op het geluid draaien 
motoren..Inderdaad liegbasis hoe kunnen jullie deze 
enorme herrie verkopen??? 
Helemaal klaar met deze dagelijkse terreur!!!! 
 
 

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
49 m 
Helaas geen reactie van  
@frieschdagblad 
. Het nieuwe militaire oefengebied is NIET alleen boven 
de Noordzee, maar wordt significant VERGROOT 
boven Friesland en Groningen. Wellicht tot Heerenveen 
toe. Spijtig dat dit niet vermeld wordt. De reden 
daarvoor is ons onbekend. Iemand? 
Tweet citeren 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
 · 21 sep. 
Beste redactie van @frieschdagblad, waar baseren 
jullie het op dat het nieuwe mil. oefenterrein alleen 
boven de Noordzee komt te liggen? Zouden jullie dit 
kunnen én willen toelichten. Zou al veel zorgen 
wegnemen. We vernemen graag. 
twitter.com/frieschdagblad… 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
1 u 
Als antwoord op  
@boeing1169 
  
@VlbLeeuwarden 
  en 2 anderen 
Dan graag samen met de onhoudbare 
onderhoudskosten, de enorme herrie, klachten, zorgen 
en de 60% meer brandstofverbruik. Niets mis mee. 
Vergeet ook niet de enorme ellende in Denemarken, 
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Noorwegen en de VS te benoemen. Het eerlijke verhaal 
vertellen. Compleet. Graag zelfs! 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
19 u 
Oh...oh...  
@Kon_Luchtmacht 
: hoe kunnen jullie deze enorme herrie van 
#vlbleeuwarden verkopen? F35 = 96db. Eerstvolgende 
F16 = 75db. Daadwerkelijke impact F35 nog veel 

harder. Meetpunt ver weg van vliegpad. Hier nog veel 
meer extra F35 herrie boven Stiens: 
https://geluidsmeetnet.webnode.nl/stiens/ 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
19 u 
Stiekem is het verschil nog groter, maar we zijn positief 
gestemd vandaag. Incidenteel, deze EXTRA herrie van 
#vlbleeuwarden in Jelsum? Kijk hier voor veel meer 
extra herrie in Jelsum: 
https://geluidsmeetnet.webnode.nl/jelsum/ 
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LW17693 23-09-
2020 

12:21 MENAAM 9036MJ nu er telkens ook over Menaam wordt gevlogen hebben 
we hier een oorverdovend lawaai . 
komen wij nu ook in aanmerking voor geluids isolatie 
zoals bijv. Marssum- Ingelum--  Kornjum-- Britsum --
enz.  
komt defensie nu ook met een plan om dit te gaan 
regelen? 

VLI 1 MIL KLU J D   De woning van melder 
staat buiten de 40ke-
contour van de 
geluidszone rondom 
vliegbasis Leeuwarden en 
is destijds niet 
meegenomen in de 
isolatieronde die defensie 
vergoed heeft. 
Aangegeven dat het 
melder vrijstaat om de 

woning zelf te isoleren 

E 
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LW17694 23-09-
2020 

13:45 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag!! 
 
Zojuist hier wederom weggeblazen door gigantisch 
langdurig gebulder  en de het geluid van Marsum 
104DB>> kaatst hier tegen de gevel, het is te idioot 
voor woorden wat hier gaande is, vloeren trillen, asocial 
gedrag is het! 
5451 JEDI 01 13:27 ook al 5446 107 DB kaatst tegen 
de gevel en op vloeren  2422 Foto"s! 
13:25 1501 1502  allemaal naverbrander aan, werkelijk 
we hebben vanaf hier geconstateerd! 

het geluid klinkt hier du veel harder dan is aangegeven. 
Doorstart rondjes draaien..nu 3601 3601  
 
Wat gaat Defensie doen aan de regen van klachten?? 
Lekker blijven negeren?? 
Aanpassen geluidscontouren..?? Leg eens uit 
belevingsvluchten..?? Wat een "beleving lijkt 
tegenwoordig wel aardbeving...?? 
 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
14 sep. 
Dit zie en hoor je veel vaker. Zojuist Stiens 92db bij het 
opstijgen van een F35. Dit komt mede door de wind 
maar nog meer doordat de F35 hard en hoog vertrok 
(boven Marsum al op 600m hoogte). Let op: Stiens ligt 
geeneens in de contour van #vlbleeuwarden. 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
18 sep. 
Aan de herrie van de F35 is niet te ontsnappen. 
Stadswijk Westeinde 90db en Bilgaard 91db. 
Vlieghoogte 160 meter!  
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
18 sep. 
Het blijft angstvallig stil  

VLI 1 MIL KLU J D   Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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@Kon_Luchtmacht 
. Ook vanmorgen meet de F35 in Jelsum 115db. De 
F16 meet 104db. Een verschil van 11db. Hoe verklaart 
u dit enorme verschil tov van de belevingsvluchten in 
2016?  
 
#vlbleeuwarden 
Tweet citeren 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 

 · 16 sep. 
Gesprekspunt 1 @Kon_Luchtmacht: hoe verklaren 
jullie de enorme herrie van de F35 bij de start. Deze 
zou nagenoeg gelijk zijn werd ons na de 
belevingsvluchten verteld. Zojuist Jelsum: F35 114db 
en de daaropvolgende F16 105 db. We zien uw uitleg 
gaarne hier tegemoet. #vlbleeuwarden 
 
 
 
 
en ondertussen... 
 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
15 jul. 
Impact van het militaire vliegverkeer op de 
leefomgeving en het milieu rond #vlbleeuwarden staat 
niet in de ontwerp Luchtvaartnota 2050: 
http://marssum.info/zienswijze-ontwerp-luchtvaartnota-
ingediend/ 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
15 jul. 
Als antwoord op  
@heindehaan 
De komende COVM gaan we het live volgen, tenminste 
als Defensie het niet weer eenzijdig afzegt. 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden heeft 
geretweet 
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Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
28 aug. 
Als antwoord op  
@josevangelder 
  
@arnouddevries 
  en 5 anderen 
Kijk mensen, de dagelijkse praktijk rondom 
#vlbleeuwarden. Het ongenoegen groeit snel: 

klachtenrecord, brandbrief namens 15 dorpen/2 
stadswijken, GS die zorgen uit over de herrie van de 
F35, vergunningen niet op orde, uitstoot geheim. Wat 
nu  
@Barbara_Visser1 
? 
 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
17 sep. 
Mooi hé, die jokkebrok van een  
@arnoudstallmann 
 eind vorig jaar tijdens het COVM: "Voor het grote 
aantal geluidsklachten in juli had Stallmann geen 
verklaring. En ook geen oplossing." Zo gaat de  
@Kon_Luchtmacht 
 vanaf #vlbleeuwarden onverdroten door. De politiek 
kijkt weg. 
 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
16 sep. 
Leest u mee met het antwoord: 
 
@Barbara_Visser1 
  
@douwehoogland 
  
@NLR_NL 
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@sybrandbuma 
  
@lc_nl 
  
@OmropNijs 
  
@frieschdagblad 
  
@PvdALeeuwarden 
  

@cdaleeuwarden 
  
@VVDLeeuwarden 
Tweet citeren 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
 · 16 sep. 
Gesprekspunt 1 @Kon_Luchtmacht: hoe verklaren 
jullie de enorme herrie van de F35 bij de start. Deze 
zou nagenoeg gelijk zijn werd ons na de 
belevingsvluchten verteld. Zojuist Jelsum: F35 114db 
en de daaropvolgende F16 105 db. We zien uw uitleg 
gaarne hier tegemoet. #vlbleeuwarden 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
18 sep. 
Als antwoord op  
@ghoving 
  
@sibrandh 
 en  
@Kon_Luchtmacht 
Door 'economisch gewin' is dan alles geoorloofd? Kom 
op hoor.  
 
https://liwwadders.nl/inspectie-legt-vliegbasis-
leeuwarden-beperkingen-op/ 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
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· 
17 sep. 
Graag lezen mensen. Hoe we bedonderd zijn en 
worden. Opvallend:  
@Kon_Luchtmacht 
 zwijgt. Waarom toch? Het feit is er. Is het de cultuur 
binnen  
@Defensie 
? Moet u angstig worden gehouden? Of dom? Let wel: 
we gaan een geluidshel van 40 jaar tegemoet. En niet 
alleen in Friesland. 

 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
17 sep. 
Als antwoord op  
@Petra_Vraagt 
  
@Jan_Lodewijck 
  en 2 anderen 
Kijkt u gerust even mee naar de enorme herrie van de 
F35. De  
@Kon_Luchtmacht 
 wil ons niet toelichten waardoor de herrie zoveel meer 
is dan de belevingsvluchten in 2016. Naast 
#vlbleeuwarden komt de F35 ook op #vlbvolkel en De 
Peel. Wellicht zelfs op Eelde. 
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LW17696 23-09-
2020 

15:03 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag!! 
 
Zojuist ook nog even doorstart bij de landing JEDI 01 
horen en zien vergaat ons voor de zoveelste keer 
vandaag , ja 016DB>> kaatst hier tegen de gevel van 
de 12-hoogflat met alle gevolgen van dien, de vloeren 
trillen scheuren komen in de muren en de Vliegbasis 
ontkent alles, zelfs dat moeten wij dan maar bewijzen?? 
Omgekeerde wereld  aangezien niet wij maar defensie 
dat gebulder met die straaljagers veroorzaakt en dit zijn 
de gevolgen Bewijs maar eens dat het niet zo is want 

het gebeurt op meer plaatsen bij meer mensen.. 
 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
1 u 
Doorstart F35 Marsum ver, maar dan ook écht ver 
boven de 100db. Alles mag. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
3 u 
Zelfs 2 F16's verslaan 1 F35 bij lange na niet: F35 
produceert +13db meer herrie in Jelsum.  
 
#vlbleeuwarden 

VLI 1 MIL KLU J D   Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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LW17695 23-09-
2020 

15:03 LJOUWERT 8918LT Goedemiddag, 
 
Zojuist weer oorverdovend gebulder van de rondjes 
vliegende en doorstarts makende JEDI01. 
Marsum 106 Db..dit lawaai weerkaatst tegen onze flat. 
Vloeren en ramen trillen.. 
Geluid draagt veel verder dan er wordt  aangeven op 
de meetpunten.  
Meetpunt Noord "perfect" verstopt op een gunstige 
plek! 
Ook vanochtend en eerder op de middag veel gebulder 

door opstijgen met naverbrander, vanaf hier duidelijk te 
zien..en nog beter te horen!!. 
Het regent klachten op Twitter.. en nog blijft deze 
geluidsterreur doorgaan. 
De komst van de F-35's is voor ons als omwonenden 
een regelrecht drama...! 
Hoezo eerlijkheid bij de "belevingsvluchten"??  
We zijn er op een verschrikkelijke manier ingeluisd, om 
het woord bedonderd maar niet te gebruiken.  
Aantal Db's ligt vele malen hoger dan de zgn 
"afgeschreven" F-16's...dat constateren wij hier 
dagelijks!   

VLI 1 MIL KLU J D   Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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LW17697 24-09-
2020 

13:28 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag! 
 
vandaag ook weer regelmatig gigantisch gebulder en 
Kerosinestank, het is hier dagelijks oorlogsgebied 
geworden ipv woonomgeving, helemaal klaar met deze 
dagelijkse terreur!! 
13:41 Jedi 01 vliegt maar irritante rondjes met veel 
gebulder  tegenovergesteld 3614  NAF 322B.Het is 
toch wel duidelijk dat dit niet kan? 
110 Marsum geluid kaatst hier ook tegen de gevel en 
het geeft wel aan hoeveel meetnetten er in het rood 

staan en dat het werkelijke geluid nog luider is.. 
11:03  
11:15 ook met landing stationair rondjes 5441 draaien 
11:33 BOLT 01  85 Jelsum 97 Marsum Engelum 101 
11:20 5443  
 
10:16 3601 3601 80 NOORD 83 WEST 
10:18 BOLT 01 NOORD 80>> west 84>> 
 
JEDI 01 nu nog steeds irritant aanwezig, blijft hier maar 
rondvliegen met gebulder/stank!!!! 
Doe in de praktijk eens iets met de klachten!!! 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
22 m 
Als antwoord op  
@shampoo1981 
 en  
@frieschdagblad 
Deels, maar wordt zuidelijker veel groter (en 
intensiever). 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
54 m 
Als antwoord op  
@Phantomaviation 
  
@VlbLeeuwarden 
  en 2 anderen 
Het is weer QRA-time bij #vlbleeuwarden. Gewoon het 
luchtruim verdedigen, maar ja,  
@Defensie 

VLI 1 MIL KLU J D   Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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 moet ook wat. De laatste keer met de F16 lazen we 
begin september nog. Maar ho ho, we lezen nu: "Op 
termijn neemt de F-35 deze taak over." Wat is er aan 
de hand  
@Kon_Luchtmacht 
? Tell us! 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
57 m 
Het is weer QRA-time bij #vlbleeuwarden. Gewoon het 

luchtruim verdedigen, maar ja,  
@Defensie 
 moet ook wat. De laatste keer met de F16 lazen we 
begin september nog. Maar ho ho, we lezen nu: "Op 
termijn neemt de F-35 deze taak over." Wat is er aan 
de hand  
@Kon_Luchtmacht 
? Tell us! 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
1 u 
Als antwoord op  
@richardtkiewiet 
  
@Defensie 
  en 2 anderen 
We mogen het maar niet officieel weten van  
@Defensie 
,  
@Kon_Luchtmacht 
 en de politiek. Volg wat er nu plaatsvindt en je weet 
wat de echte bedoeling is van de nieuwe defensie-orde. 
Nee, die wordt niet in Nederland opgesteld. Wij volgen. 
Blindelings inmiddels. Met enorme gevolgen: 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
2 u 
Rondjes vliegen met de F35 (voor landing op 
#vlbleeuwarden) is een ramp. Vooral als de bocht wordt 
ingezet. De  
@Kon_Luchtmacht 
 weet dit maar al te goed, want het is met de F16 een 
hoofdreden van al die klachten. Nu komt er zo'n 15db 
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bij...  
 
Let op afstand toestel en meetpunt! 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
3 u 
Niet vergeten: Taiwan koopt 66 nieuwe F16's van 
Lockheed. Jack de Vries ooit: de F16 krijgt nooit meer 
een nieuwe update. We moeten wel kiezen voor de 
F35. U bent bedonderd door de politiek  

@Defensie 
 en  
@Kon_Luchtmacht 
. U weet: de F16's van de  
@BeAirForce 
 krijgen wél een update. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
14 u 
Te veel decibellen voor 13.000 huizen in Denemarken. 
Geluidsnormen werden niet zo nauw genomen door 
Defensie aldaar. Rammelende mileuvergunning. Media, 
bevolking en juristen kwamen samen in actie. Let op: 
de F35 vliegt er nog geeneens! 
 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
22 u 
Doorstart F35 Marsum ver, maar dan ook écht ver 
boven de 100db. Alles mag. 
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LW17698 25-09-
2020 

13:56 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag! 
 
Zojuist wederom asociaal gebulder en met 
naverbrander de lucht in, hebben we vanaf hier 
geconstateerd, het is dagelijks hier van woonomgeving 
tot oorlogsgebied gebombardeerd !! Schandalig 
schaam je diep!!! 
5443 JEDI 01 5442 5441 Jelsum 83DB>> West 82 
Marsum 106 Dronryp 90 alle meetpunten ernstige 
geuidshinder en maar roepen buiten de contouren..Het 
is hier onleefbaar geworden en wordt nog erger..Wat 

doet Defensie eraan helemaal niets! En bedankt!!!!! 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
22 u 
We zijn positief, dus we houden het maar op +16db 
meer herrie in Jelsum. Het waait wat. Maar dat doet het 
hier best wel vaker.  
 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
24 sep. 
De F35 van #vlbleeuwarden houdt momenteel huis aan 
de Friese waddenkust. U weet wel van die kwetsbare 
natuur en stiltegebieden. Nu dus oorlogsgebied. En zo 
duidelijk te horen boven groot deel van Friesland en dat 
op ruim 4.000 meter hoogte. Is dat wat u wilt? Zo 40 
jaar lang? 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
24 sep. 
@Barbara_Visser1 
  
@douwehoogland 
  
@NLR_NL 
   
@sybrandbuma 
  
@lc_nl 
  

VLI 1 MIL KLU J D Taalgebruik Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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@OmropNijs 
  
@frieschdagblad 
  
@PvdALeeuwarden 
  
@cdaleeuwarden 
  
@VVDLeeuwarden 
Tweet citeren 
 

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
 · 24 sep. 
Oh, oh oh... @Kon_Luchtmacht: hoe gaan jullie deze 
enorme herrie verkopen aan de omwonenden van 
#vlbleeuwarden. Wij geloofden de uitkomsten van de 
belevingsvluchten. Oprecht. Nu niet meer. Waar blijft 
uw uitleg over het verschil in herrie toch? 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
24 sep. 
Oh, oh oh...  
@Kon_Luchtmacht 
: hoe gaan jullie deze enorme herrie verkopen aan de 
omwonenden van #vlbleeuwarden. Wij geloofden de 
uitkomsten van de belevingsvluchten. Oprecht. Nu niet 
meer. Waar blijft uw uitleg over het verschil in herrie 
toch? 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
24 sep. 
Als antwoord op  
@shampoo1981 
 en  
@frieschdagblad 
Deels, maar wordt zuidelijker veel groter (en 
intensiever). 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
24 sep. 
Als antwoord op  
@Phantomaviation 
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@VlbLeeuwarden 
  en 2 anderen 
Het is weer QRA-time bij #vlbleeuwarden. Gewoon het 
luchtruim verdedigen, maar ja,  
@Defensie 
 moet ook wat. De laatste keer met de F16 lazen we 
begin september nog. Maar ho ho, we lezen nu: "Op 
termijn neemt de F-35 deze taak over." Wat is er aan 
de hand  
@Kon_Luchtmacht 

? Tell us! 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
24 sep. 
Het is weer QRA-time bij #vlbleeuwarden. Gewoon het 
luchtruim verdedigen, maar ja,  
@Defensie 
 moet ook wat. De laatste keer met de F16 lazen we 
begin september nog. Maar ho ho, we lezen nu: "Op 
termijn neemt de F-35 deze taak over." Wat is er aan 
de hand  
@Kon_Luchtmacht 
? Tell us! 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
24 sep. 
Als antwoord op  
@richardtkiewiet 
  
@Defensie 
  en 2 anderen 
We mogen het maar niet officieel weten van  
@Defensie 
,  
@Kon_Luchtmacht 
 en de politiek. Volg wat er nu plaatsvindt en je weet 
wat de echte bedoeling is van de nieuwe defensie-orde. 
Nee, die wordt niet in Nederland opgesteld. Wij volgen. 
Blindelings inmiddels. Met enorme gevolgen: 
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LW17699 29-09-
2020 

10:17 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen!! 
 
Zojuist wederom met asociaal gebulder en geweld de 
lucht in plus Kerosinestank!! 
Vloeren en ramen staan te trillen met meer dan Noord 
meer dan 86 DB>> en meer dan 84 Db West>>  en 
meer dan 102 Marsum !! 

VLI 1 MIL KLU J D   Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 

LW17700 29-09-
2020 

10:34 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen!1 
 
Na mijn zojuist ingediende klacht nog maar even en 
tandje bijzetten met 87 DB NOORD West 87 DB>> 107 
Marsum!!' JEDI 01  
Waar halen jullie het gore lef vandaan om deze 
woonomgeving tot Oorlogsgebied te bombarderen??? 
Weg met die LIEGBASIS!!!! 

VLI 1 MIL KLU J D Taalgebruik Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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LW17701 29-09-
2020 

10:34 LJOUWERT 8918LT Goedemorgen, 
 
Zojuist om 10:34 weer oorverdovend gebulder  87Db op 
Noord en weerkaatsing 107Db vanuit Marsum! 
Dit is niet meer normaal. 
Trillende ramen en vloeren...telefoongesprek niet meer 
te verstaan! 

VLI 1 MIL KLU J D   Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 

LW17702 29-09-
2020 

13:51 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag!!!! 
 
Wederom net als vanochtend met barstens veel geweld 
en gebulder de lucht in plus Kerosinestank!! 1505 1506 
BOLT 02 F35 LTNG Meetnetten hier weer meer dan 
81DB Noord  west 83DB en Marsum 107DB>>> 
Dit gaat steeds alle grenzen te buiten en geen 
vergunning op orde en maar letterlijk de boventoon hier 
voeren, het is hier gebombardeerd tot oorlogsgebied en 
de verantwoordelijken durven hun verantwoording niet 
te nemen!!! 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting 

Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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LW17703 29-09-
2020 

15:14 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag!!  

 
Gefeliciteerd 3e klacht vandaag wegens wangedrag 
jullie houden totaal gen rekening ,met omwonenden 
jakkeren over meetpunten heen maken doorstarts 
kortom jullie hebben schijt aan alles, hoogste tijd dat er 
Maatregelen opgelegd worden voor dit dagelijkse 
wangedrag en alles illegaal zonder vergunning! 
De klachten zijn al  zo vaak doorgegeven! 
 
Marsum 1208 hier hoorbaar in Noord alles staat te 
trillen, helemaal klaar met deze terreur 
Hoezo buiten de geluidscontouren??? 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
22 sep. 
Oh...oh...  
@Kon_Luchtmacht 
: hoe kunnen jullie deze enorme herrie van 
#vlbleeuwarden verkopen? F35 = 96db. Eerstvolgende 
F16 = 75db. Daadwerkelijke impact F35 nog veel 
harder. Meetpunt ver weg van vliegpad. Hier nog veel 
meer extra F35 herrie boven Stiens: 
https://geluidsmeetnet.webnode.nl/stiens/ 
 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
18 sep. 
Aan de herrie van de F35 is niet te ontsnappen. 
Stadswijk Westeinde 90db en Bilgaard 91db. 
Vlieghoogte 160 meter!  

 
#vlbleeuwarden 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 

VLI 1 MIL KLU J D   Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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15 sep. 
Met ruim 600 km/u met een F35 over huizen en dorpen 
jagen. Hoe schandalig zijn jullie  
@Kon_Luchtmacht 
 op #vlbleeuwarden? Vertel eens. 
 
Bij het kruisje is een basisschool. 28 graden, de 
kinderen speelden vredig buiten...  
 
Stiens ook ver boven de 90db. Dit doe je niet! 
 

 
Kees Hofstra 
@hofman55 
Als antwoord op  
@PaulusBotman 
Ook vliegbasis Leeuwarden verspreidt een bizarre 
hoeveelheid herrie, fijnstof en stikstof over de stad en 
omliggende dorpen. Zonder de goede vergunningen. Er 
wordt niet gehandhaafd. Belangen zijn te groot.  
https://liwwadders.nl/geluid-van-f-16-wordt-geruild-
tegen-geluid-van-f-35-gemeente-dringt-niet-aan-op-
correcte-vergunningverlening/ 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
4 sep. 
Kijkt u mee:  
@Barbara_Visser1 
  
@Kon_Luchtmacht 
  
@douwehoogland 
  
@NLR_NL 
   
@sybrandbuma 
  
@lc_nl 
  
@OmropNijs 
  
@frieschdagblad 
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@PvdALeeuwarden 
  
@cdaleeuwarden 
  
@VVDLeeuwarden 
Tweet citeren 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
 · 4 sep. 
Belevingsvluchten... opstijgen F35 en F16 in 2016 

nagenoeg gelijk in herrie?! 
 
De F35 die zojuist opsteeg vanaf #vlbleeuwarden is 
maar liefst 15db luider dan de F16 die om 13:17 uur 
vertrok. Wat nu @Barbara_Visser1 en 
@Kon_Luchtmacht? Hoe gaan jullie dit oplossen. We 
luisteren. 
 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
2 sep. 
Kijkt u weer even mee naar de enorme herrie van de 
F35 tijdens een landing op #vlbleeuwarden:  
@Barbara_Visser1 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
2 sep. 
Ook stadswijk Bilgaard ver over de 80db tijdens het 
opstijgen van de F35 vanaf #vlbleeuwarden. Meetpunt 
ligt kilometers ver weg van het vliegpad. Kijk je mee  
@sybrandbuma 
 op https://lwr.flighttracking.casper.aero? Het is jouw  
@Gemeente_Lwd 
 tenslotte. Of is het weer wegkijken... 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden heeft 
geretweet 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
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28 aug. 
Als antwoord op  
@josevangelder 
  
@arnouddevries 
  en 5 anderen 
Kijk mensen, de dagelijkse praktijk rondom 
#vlbleeuwarden. Het ongenoegen groeit snel: 
klachtenrecord, brandbrief namens 15 dorpen/2 
stadswijken, GS die zorgen uit over de herrie van de 
F35, vergunningen niet op orde, uitstoot geheim. Wat 

nu  
@Barbara_Visser1 
? 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
18 aug. 
Dit gaat u allen aan:  
@provfryslan 
 vraagt aandacht voor leefbaarheid, natuur en klimaat 
rondom #vlbleeuwarden én het nog uit te breiden 
oefengebied in Friesland. Militaire luchtvaart komt 
namelijk nauwelijks aan de orde in de Luchtvaartnota. 
 
https://fryslan.frl/home/nieuws_3166/item/fryslan-kijkt-
kritisch-naar-landelijke-luchtvaartnota_22781.html 
 
 
 
 
  
@Kon_Luchtmacht 
  
@douwehoogland 
  
@NLR_NL 
?  
 
Hoe gaat u deze herrie oplossen?  
 
Dit is totaal anders dan de belevingsvluchten in 2016. 
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We kijken uit naar uw antwoord. 
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LW17705 30-09-
2020 

10:25 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen!! 
 
Goedemorgen was het totdat illegale vliegbewegingen 
weer begonnen met veel en langdurig asociaal 
gebulder en kerosinestank! 
Spullen vallen hier van de stellingen door de 
gigantische trillingen We vangen hier de trillingen vanuit 
meetpunt Marsum tegen de gevel en de vloeren en 
ramen trillen mee.. Hoezo buiten de geluidscontour?? 
We zitten er dagelijks helemaal in...Het is hier 
OORLOG!! 

We zijn die  misdragingen van de Liegbasis zat! 
 
JEdi 01 81DB>> WESt 80DB>> NOORD>plus trilling 
Marsum DB105>> 
10:23 2421 2422 Marsum 109 buldert hier tegen de 
gevel en vloeren 
10:27 5455 105 Marsum  
10:29 2421 2422 jakkeren vanaf de Zee over 
Leeuwarden en terug schandalig, jullie zijn de 
realiteitszin helemaal kwijt het is hier woongebied en 
jullie hebben het gebombardeerd tot 
oorlogsgebied!!Jullie hebben nu oorlog met 
omwonenden.. 
10:29 1030 5445 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
16 sep. 30 september wederom 
De hel breekt momenteel los boven Noord-Friesland, 
wat een ENORME HERRIE  
@Kon_Luchtmacht 
.  
 
#vlbleeuwarde 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
18 sep. 
Aan de herrie van de F35 is niet te ontsnappen. 
Stadswijk Westeinde 90db en Bilgaard 91db. 
Vlieghoogte 160 meter!  
 
#vlbleeuwarden 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting, 
Taalgebruik 

Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
18 sep. 
Als antwoord op  
@ghoving 
  
@sibrandh 
 en  

@Kon_Luchtmacht 
Door 'economisch gewin' is dan alles geoorloofd? Kom 
op hoor.  
 
https://liwwadders.nl/inspectie-legt-vliegbasis-
leeuwarden-beperkingen-op/ 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
17 sep. 
Even uw geheugen opfrissen: "In 2021 zullen er voor 
het eerst Nederlandse F-35’s aan de FWIT op 
#vlbleeuwarden meedoen." U weet wel: die geluidshel 
die 7 maanden duurt en al twee keer in successie voor 
een klachtenrecord (en brandbrief) zorgde. Kijkt u ook 
weg? 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
17 sep. 
Mooi hé, die jokkebrok van een  
@arnoudstallmann 
 eind vorig jaar tijdens het COVM: "Voor het grote 
aantal geluidsklachten in juli had Stallmann geen 
verklaring. En ook geen oplossing." Zo gaat de  
@Kon_Luchtmacht 
 vanaf #vlbleeuwarden onverdroten door. De politiek 
kijkt weg. 
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LW17704 30-09-
2020 

10:26 INGELUM 9038TE Geachte Vliegbasis Leeuwarden  
 
Die F35 (JSF straaljagers) maken een enorm harder en 
zwaarder lawaai dan de F16, hier zit 16 decibel verschil 
tussen. 
 
(Geluid en geluidsverdubbeling. 
De decibel (dB) geeft de grootte van een geluidsniveau 
aan. De getallen zijn vaak onverwacht, als bijvoorbeeld 
een geluid van 60 dB verdubbelt in intensiteit, wordt het 
63 dB. De decibel wordt uit de losse pols als een 

eenheid gebruikt, maar dat is het niet.) 
 
mijn huis trilt er van zodra er een F35 opstijgt..  
met deze trillingen en hardere lawaai kan mijn kleintje 
niet slapen overdag... 
 
Mijn huis zal hierdoor beter geïsoleerd moeten worden, 
wat kunnen jullie hier in betekenen.. 
Ik zie u reactie graag tegemoet  

VLI 1 MIL KLU J D   Melder per email 
informatie gestuurd over 
het hele proces rondom 
de F-35: van motie Eijsink 
tot het geluidsmeetnet en 
het leren opereren met de 
F-35 met daarbij horend 
geluid. Verder melder 
geprobeerd in contact te 
brengen met COVM 

E 
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LW17706 30-09-
2020 

11:35 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag!! 
 
Ook zojuist weer met landen talloze doorstarts over 
meetpunten jakkeren het is te triest voor woorden hioe 
Defensie met omwonenden om gaat..Er wordt totaal 
geen rekening gehouden met een woongebied maar 
het is hier gebombardeerd tot oorlogsgebied!! 
11:31 JEDi 01 jakker over meetpunt West en Noord 
vervolgens  diverse doorstarts samen met 000 7014 
Cornjum Jelsum 84DB>> Marsum 90DB>> WYNS 
78DB>> het buldert 11:36 

Het hier in Noord door de lucht tegen de gevels en 
vloeren 11:42 5441 5442 0000 
We worden vergast door de kerosinestank!! 
 
Asociaal crimineel gedrag, geen woorden voor 
Afdeling Communicatie die niet communiceert naar 
omwonenden mar ook nog trots is op het aantal 
klachten, hoe gestoord ben je dan?? 
Kom Omwonenden  eens tegemoet met aangedragen 
oplossingen... 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
15 sep. 
Kijkt u mee:  
@Barbara_Visser1 
  
@Kon_Luchtmacht 
  
@douwehoogland 
  
@NLR_NL 
   
@sybrandbuma 
  
@lc_nl 
  
@OmropNijs 
  
@frieschdagblad 
  
@PvdALeeuwarden 
  

VLI 1 MIL KLU J D   Structurele melder. 
Meermaals uitleg gegeven 
over vliegbewegingen en 
daarbij horend geluid. 
Melder staat niet open 
voor onze uitleg. Met 
COVM vertegenwoordiger 
besproken hierop niet 
meer te reageren. Melder 
krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 
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@cdaleeuwarden 
  
@VVDLeeuwarden 
Tweet citeren 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
 · 15 sep. 
Met ruim 600 km/u met een F35 over huizen en dorpen 
jagen. Hoe schandalig zijn jullie @Kon_Luchtmacht op 
#vlbleeuwarden? Vertel eens. 

 
Bij het kruisje is een basisschool. 28 graden, de 
kinderen speelden vredig buiten...  
 
Stiens ook ver boven de 90db. Dit doe je niet! 
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Klachtenoverzicht vliegbasis Leeuwarden 
2020 

        

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

Vliegbasis 125 92 119 93 112 90 104 172 94 0 0 0 

Grondlawaai 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

                          

                          

                          

Totaal 125 92 120 94 113 91 104 172 94 0 0 0 

             Totaal vliegbasis 1001 
          Totaal grondlawaai 4 
          Totaal 1005 
          

            

            

             

             Totaal aantal klachten 2020 
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KLACHTENOVERZICHT PER PLAATS 2020 

         

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

 Alde Leie               1 1       

 Berltsum   1           1         
 

Bitgum                3         
 

Bitgummole     1 2       1 1       

 Blessum     1       1 1         

 Britsum 3     3 1 3 1 10 4       
 

Broeksterwald 2                       
 

Burdaard 1         1   1         
 

Damwald   1 1     3             
 

Deinum     1                   
 

Dronryp 1 2   2 1 2 1 14 1       

 Feinsum     1                   

 Ferwert 1   1                   

 Frjentsjer 10 2 1   1 1   2         

 Gytsjerk 2                       

 Hallum 1               2       

 Harns 3                       

 Herbaijum           1             

 Hiaure 1                       

 Hurdegaryp 1 1     3               

 Ingelum 1     1         1       

 Jelsum 1 1 5 3 1 1 2 1 1       

 Jislum 1                       

 Koarnjum   1   3 1 2 1   1       

 Kubaard               2         

 Lekkum 3                       

 Ljouwert 74 68 100 61 86 49 87 105 72       

 Marrum               1         

 Marssum 2 4   2 2 3 1 14 2       
 

Menaam 1         1   2 1       
 

Munein       2                 
 

Oentsjerk 2 1                     
 

Ouwe-Syl 2 2 1 7 4 2 4   2       
 

Reitsum 1 1           1         
 

Rinsumageast               2         
 

s'Gravenhage (ZH)           1             
 

Sint Anne           2 3           
 

Stiens 10 6 7 8 12 17 3 7 4       
 

Tytsjerk 1 1                     
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Winsum           1     1       
 

Wyns         1 1   3         
 

Totaal 125 92 120 94 113 91 104 172 94       1005 
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Datum 3 september 2020    

 

 

Vliegbewegingen boven de Marnewaard 

 

Van maandag 7 tot en met vrijdag 11 

september 2020 oefenen 

jachtvliegtuigen van de Koninklijke 

Luchtmacht en militairen van de 

Koninklijke Landmacht en Korps 

Mariniers gezamenlijk in het uitvoeren 

van zogeheten Close Air Support-

missies. De vliegbewegingen vinden  

plaats tussen 10.00 en 17.00 uur boven militair oefenterrein de 

Marnewaard en het gebied tussen de plaats Dokkum en Winsum. Op de 

vrijdag wordt tot 12.00 uur gevlogen. 

 

Tijdens deze oefeningen worden zogenaamde Joint Terminal Attack Controllers 

(JTAC-ers) van de Koninklijke Landmacht opgeleid in het waarnemen en 

positioneren van uit te schakelen gronddoelen. De JTAC-ers geven vanaf de grond 

per radio en computer aanwijzingen aan vliegers van de Koninklijke Luchtmacht 

over de precieze locatie van de aan te vallen doelen. De jachtvliegers schakelen 

vervolgens gesimuleerd de doelen uit. Het is noodzakelijk om deze samenwerking 

zoveel als mogelijk in praktijksituaties te beoefenen. Hiertoe vinden gedurende 

het jaar verschillende oefeningen plaats in het luchtruim boven Nederland. 

 

Gezamenlijk optreden met verschillende krijgsmachteenheden kan slechts werken 

als daar ook voor geoefend is. “Bij deze oefeningen ligt het accent sterk op de 

samenwerking tussen de militairen op de grond en de bemanningen van de 

jachtvliegtuigen. We hebben de afgelopen jaren als Luchtmacht veel ervaring 

opgedaan in conflictgebieden zoals Afghanistan, Irak en Syrië. Het is essentieel 

voor  onze jongere collega-vliegers en JTAC-ers dat we deze ervaringen door 

kunnen geven,” aldus een ervaren F-16 vlieger. 

 

In het vastgestelde oefengebied vinden in het kader van deze trainingen 

vliegbewegingen plaats met militaire jachtvliegtuigen. De straaljagers kunnen 

daarbij soms lager vliegen dan men gewend is. Dit oefengebied wordt het hele 

jaar door gebruikt voor verschillende soorten trainingen.   

 
Informatie 

Vanwege operationele redenen of onvoorziene omstandigheden kan van  

bovenstaande planning worden afgeweken. Heeft u vragen, opmerkingen of een 
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klacht over de vliegbewegingen? Kijk dan op www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen 

of NOS teletekst pagina 766. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------  
Noot 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: 06-53676367 of 
LW.Communicatie@mindef.nl.  
 
Volg ons op Twitter : @VlbLeeuwarden/@Kon_Luchtmacht 

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

http://www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen
mailto:LW.Communicatie@mindef.nl
http://www.facebook.com/Luchtmacht
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Datum 11 september 2020 

 

Persbericht 
 

Bommen afwerpen op NAVO oefenlocatie de Vliehors 

Range 

 

In de periode van maandag 24 

september tot en met woensdag 7 

oktober trainen Nederlandse en 

buitenlandse  jachtvliegtuigen in het 

afwerpen van bommen met 

explosieve lading op NAVO 

oefenlocatie de Vliehors Range op 

Vlieland. Er worden bommen van het type MK82 (500 ponders) 

afgeworpen.  

De vluchten vinden verdeeld over de weken en op enkele dagen in de ochtend en 

middag plaats. Zo wordt in week 39 alleen op 24 en 25 september getraind. In 

week 40 vinden de oefeningen op 28, 29 en 30 september plaats en in week 41 

trainen de vliegtuigen op 5, 6 en 7 oktober. Vliegers trainen dagelijks om hun 

vaardigheden op peil te houden. Het afwerpen van bommen is één van deze 

vaardigheden.  

De Vliehors Range – codenaam Cornfield Range - is al vanaf 1948 een belangrijke 

oefenlocatie en bevindt zich op het meest westelijke deel van Vlieland. Daar 

bestrijkt het een gebied van ongeveer 17 vierkante kilometer. Op het terrein zijn 

verschillende doelen opgesteld voor vliegtuigen: bomdoelen, schietdoelen en 

raketdoelen. Er zijn gedurende het hele jaar oefeningen met oefenbommen. 

Tussen 15 september en 28 februari mag er ook met echte munitie worden 

geschoten.  

 

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.  
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Wilt u meer weten over vliegbewegingen?  Kijk dan op 

luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766. Heeft u een vraag of 

ervaart u hinder van de vluchten dan kunt u dit kenbaar maken via 

luchtmacht.nl/geluidshinder . 

 

Mededeling voor de redactie (niet bestemd voor publicatie) 

Wij verzoeken u ruime bekendheid te geven aan bovenstaand persbericht. Voor 

meer informatie kunt u contact opnemen met de sectie communicatie van 

vliegbasis Leeuwarden, telefoonnummer: 058-234 67 00. 

 

http://www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen
http://www.luchtmacht.nl/geluidshinder

