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LW19914 01-02-
2021 

11:09 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen, 
De nieuwe maand begint weer "geweldig'" met 
veel gebulder en kerosinestank! 
5444 WEST  92 DB>.NOORD 89DB>> 
11:15 5445 5446  5441 Jelsum 104 DB>>  
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
6 m 
Van Leeuwarden tot Stiens > +90db 
Van Ingelum tot Jelsum > +90db 
 
Onwerkelijke herrie  
@Kon_Luchtmacht 
  
 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
18 m 
De oorlog is weer begonnen vanaf 
#vlbleeuwarden. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
2 u 
09:15 uur en het is al weer oorlog boven 
Friesland. Waarom toch  
@Kon_Luchtmacht 
? 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
14 u 
Defensie vliegt meer dan ooit vanaf 
#vlbleeuwarden. Het natuurbelang legt wel 
sinds kort beperkingen op aan het vliegverkeer. 
 
**https://liwwadders.nl/natuurbelang-legt-
beperkingen-op-aan-vliegverkeer-toch-vliegt-

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting 

Structurele melder. Meermaals 
uitleg gegeven over 
vliegbewegingen en daarbijhorend 
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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leeuwarden-meer-dan-ooit/ 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden heeft geretweet 
Tweede Monitor 
@tweedemonitor 
· 
27 jan. 
De MQ-9 Reaper drones en over vergunningen 
voor vliegbasis Leeuwarden. - 
https://ift.tt/39jFV2u #kamervraag #PVDD 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
 
 
 
Natuurbelang legt beperkingen op aan 
vliegverkeer – Toch vliegt Leeuwarden meer 
dan ooit 
 28 januari 2021  Redactie  Actueel, Niet te 
missen 
Defensie vliegt meer dan ooit vanaf de 
Vliegbasis Leeuwarden. Het natuurbelang legt 
wel sinds kort beperkingen op aan het 
vliegverkeer 
 
(door Gina Kamsma, 27 januari 2021) 
 
De vliegbasis is zonder natuurvergunning in 
bedrijf. Al in 1994 was een beoordeling van de 
invloed van de activiteiten op de natuur 
noodzakelijk. Het gaat om onder andere de 
uitstoot van stikstof en het geluid van de 
vliegtuigen. Het beschermen van de natuur 
betekent vaak ook bescherming van de 
omwonenden die last hebben van bijvoorbeeld 
lawaai. De omgevingsvergunning voor de 
gehele vliegbasis van 2001 is zwaar verouderd. 
De Staatssecretaris van Defensie, Barbara 
Visser, stuurde de Tweede Kamer op 27 
oktober 2020 een brief over de 
natuurvergunning. 
 
Op 1 oktober 2020 heeft Defensie een 
natuurvergunning aangevraagd bij het 
Ministerie van Landbouw, Natuur en 
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Voedselkwaliteit, aldus de staatssecretaris. Een 
nieuwe omgevingsvergunning is bij de 
Inspectie voor de Leefomgeving en Transport 
van het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat aangevraagd, schreef de inspectie 
aan Liwwadders. 
 
De aanvragen met de bijbehorende rapporten 
komen echter pas beschikbaar wanneer LNV 
en de inspectie ontwerpvergunningen hebben 
gemaakt. Dan wordt het materiaal voor 
iedereen ter inzage gelegd, ook digitaal. De 
planning zou zijn, dat de ontwerp-vergunningen 
rond maart 2021 worden gepubliceerd. 
Gedurende zes weken kunnen dan door 
iedereen zienswijzen (bezwaren) bij LNV en de 
inspectie worden ingediend. 
 
Meer drukte rond de vliegbasis 
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LW19916 01-02-
2021 

13:55 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag, 
 
Ook nu weer gigantisch gebulder en 
kerosinestank plus uitstoot van de vervuilende 
Hercules  Roque 01 eerst onzichtbaar op de Ft 
maar wel hoorbaar en kerosinestank! Moet hier 
allemaal kunnen boven de omwonenden... 
 Jedi 01  (5443) 5444 Noord 86 DB>86 west 83 
DB>Marssum 112 DB>> 
 
 13:58 5445 5446 west 83 DB plus 
weerkaatsing 
 
13:53 BLADE 01  5442 alle meetnetten rood 
 
Asociaal hoeveel doorstarts die Hercules hier 
maakt en kerosine dump en de stikstof uitstoot 
maar geheim houden plus het geluid! 
De lucht is een grote prikbubbel geworden.. 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
12 m 
Niet eens zo'n groot verschil tussen F16 en 
F35 bij de start, enkele db's. Maar let op: de 
F16 vliegt al ruim 300km sneller bij de start dan 
de F35. Nieuw trucje  
@Kon_Luchtmacht 
?  
 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
26 m 
De oorlogsmotoren bulderen maar weer eens 
vanaf #vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
2 u 
Het gedreun van de #F35 van #vlbleeuwarden 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting 

Structurele melder. Meermaals 
uitleg gegeven over 
vliegbewegingen en daarbijhorend 
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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klinkt nu zwaar boven Friesland. Nog 40 jaar te 
gaan als het aan de  
@Kon_Luchtmacht 
 ligt. Uw future. 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
2 u 
KIJKTIP: EenVandaag zendt morgen om 18:15 
uur een verslag uit inzake de herrie van de 
F35. Directe aanleiding was het grote aantal 
klachten in het afgelopen jaar rond 
#vlbleeuwarden. Er zijn opnamen van de start 
in Marsum en van de landing in Jelsum 
gemaakt. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
2 u 
Van Leeuwarden tot Stiens > +90db 
Van Ingelum tot Jelsum > +90db 
 
Onwerkelijke herrie  
@Kon_Luchtmacht 
  
 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
3 u 
De oorlog is weer begonnen vanaf 
#vlbleeuwarden. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
4 u 
09:15 uur en het is al weer oorlog boven 
Friesland. Waarom toch  
@Kon_Luchtmacht 
? 
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Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
17 u 
Defensie vliegt meer dan ooit vanaf 
#vlbleeuwarden. Het natuurbelang legt wel 
sinds kort beperkingen op aan het vliegverkeer. 
 
https://liwwadders.nl/natuurbelang-legt-
beperkingen-op-aan-vliegverkeer-toch-vliegt-
leeuwarden-meer-dan-ooit/ 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden heeft geretweet 
Tweede Monitor 
@tweedemonitor 
· 
27 jan. 
De MQ-9 Reaper drones en over vergunningen 
voor vliegbasis Leeuwarden. - 
https://ift.tt/39jFV2u #kamervraag #PVDD 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
29 jan. 
Het lukt de  
@Kon_Luchtmacht 
 na ruim een jaar vliegen maar niet om de 
enorme extra herrie van de #F35 te luwen. Ook 
gistermiddag was het weer flink raak vanaf 
#vlbleeuwarden. Hier wonen en werken 
mensen. Spelen kinderen buiten... 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
26 jan. 
Bij een #avondklok hoort oorlogsherrie zal de  
@Kon_Luchtmacht 
 vast en zeker denken.  
 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
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· 
25 jan. 
Als antwoord op  
@sisterdew 
  
@FransMeijer2 
 en  
@Defensie 
Ontzettend veel mensen gaan dagelijks gebukt 
door de enorme herrie van #vlbleeuwarden | 
We ontvangen veel berichten... 



 Pagina 10 van 119  
 

 

LW19915 01-02-
2021 

13:57 LJOUWERT 8918LT Goedemiddag, 
Het is weer oorlog boven Friesland! 
09:15, 11:10, 13:57.. 
Bovendien rondjes draaiende, doorstarts 
makende en zwaar brommende, 
luchtvervuilende  ROGUE01. 
Klachten stapelen zich op...en wat verandert de 
vliegbasis daaraan??....niets dus!! 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting 

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

X 

LW19917 01-02-
2021 

15:00 DRONRYP 9035VK Veel lawaai, 2 maal achter elkaar VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof landende F-16's die 
langs Dronryp vlogen om te landen 
op baan 05. Vanwege de 
oostenwind was baan 05 in gebruik 
op moment van melding. Geen 
verdere reactie gewenst 
 

X 

LW19920 02-02-
2021 

00:00 LJOUWERT 8919AH Deze klacht gaat niet over 1 specifiek moment, 
maar over de doorlopende overlast sinds dat 
herriegeval JSF hier is gestationeerd. Het 
nachtvliegen is helemaal een ellende. Wat ik nu 
kwijt wil is een reactie op hetgeen de 
basiscommandant in 1Vandaag beweerde. Ik 
woon al bijna 40 jaar bovenop de basis 
Leeuwarden, maar de huidige overlast is 
ongekend. En ik ben niet de enige, al mijn 
buren en ook bekenden uit Jelsum zijn ook 
verbijsterd over het ondragelijke lawaai. En wij 
waren allemaal heel wat gewend! En wij 
hebben allemaal nog wat gemeen, wij klagen 
niet. Ook nu niet! En dat heeft één reden, het is 
toch zinloos. De opmerkingen over de overlast 
die de basiscommandant vanavond maakte 
heeft mij getriggerd om met mijn zwijgzaamheid 
te breken. Als hij volhardt in het bagatelliseren 
van de overlast zie ik mij genoodzaakt om al 
mijn buren te mobiliseren om actie te 
ondernemen. Hij moet begrijpen dat de meeste 
buren murw zijn, geen heil zien in klagen, maar 
dat het niet betekent dat zij geen klachten 
hebben. Ik ben ook al vele jaren geleden 
gestopt met klagen, maar deze herrie dwingt je 
er vanzelf weer toe.   

VLI 1 MIL KLU J A   Melder per email geïnformeerd over 
de invoering van de F-35 en 
daarbijhorende onderwerpen als 
geluid. Melder ook geïnformeerd 
over het COVM en de 
vertegenwoordigers en geadviseerd 
contact te zoeken met de 
vertegenwoordiger in haar 
gemeente 

E 
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LW19919 02-02-
2021 

10:20 JELSUM 9057RG Er ging een vliegtuig zó laag over ons huis dat 
het alarmsysteem  afging. Het gebeurt de 
laatste wel vaker dat men over het dorp vliegt/ 
draait , volgens mijn informatie is dat niet 
toegestaan.  Voorheen hadden wij nooit zo'n 
erge last van de vluchten.... 

VLI 1 MIL KLU J D   Ten tijde van melding stegen 
meerdere toestellen op vanaf 
vliegbasis Leeuwarden vanaf baan 
05. Daarbij is op afstand langs de 
woning van melder gevlogen, maar 
niet laag over de woning. Melder 
hierover per email geïnformeerd 

E 

LW19936 02-02-
2021 

10:33 LJOUWERT 8918LR Goedendag 
 
Ook vandaag weer de nodige overlast met veel 
gebulder en  kerosine stank plus wederom de 
Hercules die hier kerosine dumpt! 10:31 5445 
POLLY 02  West 84>>  Jelsum 109DB>> 
10:33 5441Noord/West88 DB>> Jelsum 112 > 
5442 BOLT 02 5443 etc. 
 
13:39 wederom Hercules al langer tijd rondjes 
vliegen en kerosinedump!  Met recht Monkey 
 
 13:45   Noord 86 5443  5444 110 Jelsum  
5441  Blade 02 107  Jelsum1350 5445 5446 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
16 u 
De enorme hoeveelheid extra herrie heeft ook 
grote impact op de toeristen die voor rust naar 
het Waddengebied komen. Het gegrom van de 
F35 is zoveel meer keren luider dan de F16. 
Groot probleem voor  
@Kon_Luchtmacht 
  
 
#waddentweets 
Tweet citeren 
elzet 
@elzet15 
 · 16 u 
JSF veel meer #herrie 
Stationeren in Vredepeel. 
 
@GemDeurne @RaadDeurne 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting 

Structurele melder. Meermaals 
uitleg gegeven over 
vliegbewegingen en daarbijhorend 
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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@gemGemertBakel  @Gemeente_Venray 
 
Toeristen gaan er niet blij mee zijn. 
Blijven weg uit regio. 
#stopdeherrie 
 
Domper voor Defensie: JSF maakt veel meer 
herrie dan verwacht. 
 https://eenvandaag.avrotros.nl/item/domper-
voor-defensie-jsf-maakt-veel-meer-herrie-dan-
verwacht-wat-gevolgen-kan-hebben-voor-het-
aantal-vluchten/ 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
16 u 
Als antwoord op  
@HarryLocoMusic 
  
@DePcan 
 en  
@Schiphol 
120db is nu het herrierecord van de F35 op 
#vlbleeuwarden. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
16 u 
Als antwoord op  
@dicktimmerman 
 en  
@EenVandaag 
Is hier uiteraard bekend. Het herrierecord van 
de F35 op #vlbleeuwarden staat inmiddels op 
120db. Krankzinnige herrie welke een enorme 
impact heeft op Noord-Friesland. En er zijn er 
nog maar 7... 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
16 u 
Als antwoord op  
@SkeptischeMuts 
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Ja muts, maar dat wilde de  
@Kon_Luchtmacht 
 en  
@Defensie 
 natuurlijk niet horen. Zij hebben geheel andere 
belangen. Vandaar dat we niets van hun 
vernemen. Omgeving #vlbleeuwarden is ware 
geluidshel geworden. Nog 39 jaar te gaan. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
16 u 
Als antwoord op  
@LedelayMargreet 
 en  
@Kon_Luchtmacht 
De teller staat hier inmiddels op 120db. Daar 
waar mensen wonen, kinderen trachten buiten 
te spelen, fietspaden liggen. De ruime 
omgeving van #vlbleeuwarden is tot een ware 
geluidshel geworden. De  
@Kon_Luchtmacht 
 zwijgt. Gelukkig wordt alles gemeten. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
16 u 
Als antwoord op  
@bjvdree1 
 en  
@Gazendam_Petra 
VVD de F35 / PvdA naar Mali, 
#ietsmetkoenders 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
16 u 
VVD de #F35 - PvdA naar Mali, Koenders op 
het pluche. Nooit vergeten. 
Tweet citeren 
Petra 
@Gazendam_Petra 
 · 22 u 
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Nog bedankt PvdA en VVD, voor de complete 
mislukking JSF aankoop. En hoe kon het dat 
PvdA akkoord ging met aanschaf JSF? 
Deze collectie weergeven 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden heeft geretweet 
Waddenvereniging 
@waddentweets 
· 
17 u 
De F-35 (JSF) maakt veel meer lawaai dan de 
F-16. In  
@EenVandaag 
 stelt een expert dat de start van de F-35 in de 
geluidscontouren meetelt voor drie F-16's, bij 
de landing is dat zelfs vijftien F-16's. Domper 
voor Defensie. Ook domper voor de 
Waddennatuur? http://bit.ly/36AccAS 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
17 u 
Als antwoord op  
@Buddhi365 
 en  
@jan_salden 
Hangt af van het lawaai per toestel. Veel 
lawaaitoestellen = minder vliegbewegingen. 
Daarnaast veel internationale trainingen. Ook 
na opstijgen van toestellen vliegt 
#vlbleeuwarden steeds vaker en langer boven 
land. Dit zorgt voor nog meer overlast en 
ziekmakende uitstoot. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
20 u 
Als antwoord op  
@peterpolder 
  
@jan_salden 
  en 3 anderen 
Wij wonen in huizen waarin we elkaar niet meer 
kunnen verstaan. Waar kinderen huilend de 
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slaap proberen te vatten en honden aanslaan. 
En dat nog 40 jaar lang? Buiten zijn is 
onmenselijk als een F35 opstijgt of landt. 
Straks een squadron...   
 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
20 u 
Als antwoord op  
@ansa_h 
  
@alfredblokhuize 
  en 2 anderen 
Is uiteraard gedaan, maar een lege 
administratieve F35 is wat lastig meten. 
Uiteraard wisten ze dit bij  
@Kon_Luchtmacht 
 en  
@Defensie 
. Maar ze dachten dat ze hier wel mee weg 
zouden komen. Onwerkelijke herrie, met als 
record 120db. Vandaar een recordregen aan 
klachten. 
· 

LW19918 02-02-
2021 

13:46 WYNS 9091BC Geluidsoverlast VLI 1 MIL KLU J D   Op tijdstip van melding stegen 2 F-
16's en 2 F-35's op vanaf baan 05 
in de richting van Wyns. Daarbij is 
langs Wyns gevlogen door de 
toestellen.  

X 

LW19875 03-02-
2021 

10:13 LJOUWERT 8815DT Enorm geluidsoverlast van straaljager die over 
de stad vliegt!  

VLI 1 MIL KLU J D   Betrof een F-16 met problemen aan 
het landingsgestel. Na een visuele 
door de luchtverkeersleiding heeft 
het toestel een ongebruikelijke 
bocht gemaakt over Westeinde op 
1000 ft en is daarna veilig geland 
op de hoofdbaan. Melder 
gesproken 

E 
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LW19933 03-02-
2021 

10:14 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen!! 
 
Geen woorden voor om hier zo asociaal gedrag  
neer te zetten  KILLER 0 NOORD en West 94  
DB>>5442 5443 5444 Saw 01 110DB>> West 
waar zit je verstand? In Volkel achtergebleven? 
 
Dit brengt de Gezondheid en Welzijn van Mens 
en Dier ernstig in gevaar! Schaam je Defensie!! 
 
10:34 BOLT 01 BOlt 02 5443 1510 Asociaal 
gebulder en kerosinestank! Het is hier 
gebombardeerd tot Oorlogsgebied!! 
 
COVM: Ga ze eens terecht wijzen! Schandalig!! 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
5 m 
Als antwoord op  
@Marcelk1962 
  
@KorHylkema 
  en 3 anderen 
Natuurgeweld vergelijken met dagelijkse 
oorlogsherrie? Marcel de enorme extra herrie is 
een ramp voor een groot deel van Friesland. 
Nu al, maar het wordt nog veel erger. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
16 m 
Als antwoord op  
@RonvanderWeerd 
120 db Ron, denk er gerust even over na. 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
18 m 
Opstijgen en direct linksaf met 108db over 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting, 
Taalgebruik 

Structurele melder. Meermaals 
uitleg gegeven over 
vliegbewegingen en daarbijhorend 
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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stadswijk Westeinde weer razendsnel landen. 
Op gemiddeld 150 meter hoogte! Zeer angstig 
moment zojuist.  
 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
25 m 
Als antwoord op  
@andries559 
 en  
@VlbLeeuwarden 
Ja met 110db over Westeinde. Opstijgen en 
direct landen. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
33 m 
De oorlogsmachines bulderen maar weer eens 
vanaf #vlbleeuwarden 
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LW19923 03-02-
2021 

10:15 JELSUM 9057LG Horen en zien vergaat je bij het overvliegen van 
de F35. De grond onder je voeten staat te 
trillen even als deuren en ramen. 
Gehoorschade en stress voor mens en dier. 
Niet alleen wij staan met ons vingers in onze 
oren maar ook ons vee schrikt zich een hoedje 
van het denderende lawaai. Het kan toch niet 
zo zijn dat we voortaan buiten moeten 
werken/lopen met gehoor bescherming op. En 
hoe bescherm ik de dieren voor dit lawaai, zij 
horen nog veel meer dan wij. Maakt mij niet 
wijs dat dit van tevoren niet bekend was, dat 
die F35 zo veel lawaai produceert. SCHANDE!  

VLI 1 MIL KLU J D   Op tijdstip van melding stegen 4x F-
16 met naverbrander op vanaf baan 
23, richting Marssum. Geluid 
bewoog zich richting woning van 
melder. Melder per email hierover 
geïnformeerd, tevens informatie 
gedeeld over geluid F-35 en hoe 
hiermee wordt omgegaan 

E 

LW19931 03-02-
2021 

10:15 LJOUWERT 8915GC  Er vloog rond kwart over 10 een straaljager 
over die lager vloog dan is toegestaan. Deze 
zag ik vanuit mijn ooghoeken op de bank 
overvliegen. Dit zorgde voor een ontzettende 
geluidsoverlast! Het geluid had effect op 
ramen, de dieren in de omgeving raakte gelijk 
van slag. Er wordt de laastste tijd veel 
gevlogen, of wordt er tot laat gevlogen, dit is 
iets wat helaas niet te veranderen is. Maar zo 
laag over een woonwijk vliegen is natuurlijk niet 
de bedoeling! Ik wil dit graag even melden 
zodat dit niet weer gebeurt. Denk dat het 
begrijpbaar is dat het geluid al vervelend 
genoeg is van zichzelf en dit niet nogeens 
versterkt hoeft te worden. 
 
Bedankt!  

VLI 1 MIL KLU J D   Betrof een F-16 met problemen aan 
het landingsgestel. Na een visuele 
door de luchtverkeersleiding heeft 
het toestel een ongebruikelijke 
bocht gemaakt over Westeinde op 
1000 ft en is daarna veilig geland 
op de hoofdbaan. Melder gemaild 

E 
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2021 

10:15 LJOUWERT 8915HG Echt dit wordt te erg vlak boven de huizen de 
ruiten trillen. Al lagere tijd erg veel last. Dit is 
pas de 2e keer dat ik overvloedig veel lawaai 
meld in 28 jaar dat ik hier woon. Dit wordt te 
erg.  
Erg veel lawaai de laatste tijd tijdens opstijgen. 
Lijkt wel of de piloten een plaag spelletje met 
ons spelen. 
 
Gaarne de vliegtuigen aan de grond en alleen 
tijdens OORLOG gebruiken. Oefenen maar in 
de simulator. 

VLI 1 MIL KLU J D   Betrof een F-16 met problemen aan 
het landingsgestel. Na een visuele 
door de luchtverkeersleiding heeft 
het toestel een ongebruikelijke 
bocht gemaakt over Westeinde op 
1000 ft en is daarna veilig geland 
op de hoofdbaan. Melder 
gesproken 

E 

LW19935 03-02-
2021 

10:15 LJOUWERT 8918LT Goedemorgen, 
Geen bevestiging van eerdere klacht 
ontvangen, dus nogmaals. Klachtenlijn 
misschien overbelast?? 
 
En weer massaal met bulderend kabaal 
opstijgen 
meetpunt Noord piekte 94 Db. 
SAW01 behoorlijk uit koers, met 108 Db 
rakelings over Westeinde op 150 mtr 
hoogte...Absurd!! 
Dit gaat echt nog een keer helemaal fout!! 
Maar het is "landsbelang" toch?? Het belang en 
de veiligheid van ons als bewoners telt blijkbaar 
niet mee! 
 

VLI 1 MIL KLU J D   Betrof een F-16 met problemen aan 
het landingsgestel. Na een visuele 
door de luchtverkeersleiding heeft 
het toestel een ongebruikelijke 
bocht gemaakt over Westeinde op 
1000 ft en is daarna veilig geland 
op de hoofdbaan. Melder 
gesproken 

E 

LW19927 03-02-
2021 

10:15 RYPTSJERK  9256XC Trillend huis als gevolg van laag overvliegend 
vrachtvliegtuig 

VLI 1 MIL KLU J D Trillingen Op tijdstip van melding heeft er 
geen vrachtvliegtuig boven of in de 
buurt van de woning van melder 
gevlogen. Wel stegen er vier F-16's 
op met gebruik van de 
naverbrander. De trillingen die 
daarbij vrijkomen kunnen de woning 
van melder hebben bereikt 

E 
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LW19928 03-02-
2021 

10:15 STIENS 9051GK Tijdens starten van een aantal F35 vliegtuigen 
wel erg veel lawaai. Ik fietste in Stiens op de 
Wythústerwei en kreeg  pijn in mij oren van het 
helse kabaal. Bij thuiskomst zei mij echtgenote 
dat de deuren rammelden. Dit is toch niet 
normaal. 

VLI 1 MIL KLU J D   Betrof het opstijgen van 4x F-16 
(KILLER flight) met naverbrander 
die vanaf baan 23 richting Marssum 
vlogen. Melder hierover 
geïnformeerd 

E 

LW19926 03-02-
2021 

10:16 LJOUWERT 8915AE Ik snap prima dat de vliegbasis moet oefenen 
met de straaljagers, maar jullie mogen niet 
boven Leeuwarden vliegen. Er kwam net een 
straaljager letterlijk recht boven me flat langs 
die ontzettend laag vloog. Voorbeeld: normaal 
is hij op zicht nog geen 1cm groot, deze 
straaljager was zo dichtbij dat hij 2 meter was. 
Kon alle details van straaljager zien en kon 
zelfs bijna de piloot zien zitten. Geluid was ook 
zo hard dat me oren nu suizen en piepen. Ik 
vind dit echt niet normaal en ga er vanuit dat 
jullie hier ook wat mee doen. 

VLI 1 MIL KLU J D   Betrof een F-16 met problemen aan 
het landingsgestel. Na een visuele 
door de luchtverkeersleiding heeft 
het toestel een ongebruikelijke 
bocht gemaakt over Westeinde op 
1000 ft en is daarna veilig geland 
op de hoofdbaan. Melder gemaild 

E 

LW19816 03-02-
2021 

10:16 LJOUWERT 8915GK Piek van 108dB (schermafbeelding flighttracker 
beschikbaar). Route laagvliegend over de wijk. 
Vlucht SAW01. Vreemde manoeuvre ook! Als 
je een doorstart maakt om opnieuw de landing 
in te zetten is dit geen stijl! We zijn wat 
gewend, maar dit slaat alles. 

VLI 1 MIL KLU J D   Betrof een F-16 met problemen aan 
het landingsgestel. Na een visuele 
door de luchtverkeersleiding heeft 
het toestel een ongebruikelijke 
bocht gemaakt over Westeinde op 
1000 ft en is daarna veilig geland 
op de hoofdbaan. Melder 
gesproken 

J 

LW19922 03-02-
2021 

10:16 LJOUWERT 8915JJ WTF???? 
Een straaljager die over woonwijk Westeinde 
opstijgt? Mijn vrouw en baby die zich 
rotschrikken? Het klinkt alsof er iets vreselijk 
fout ging en er iets ging neerstorten!!! 
Wat is dit? 
Ik had eerder toegezegd dat ik geen klachten 
meer zou indienen, maar dit is next level. 
Wat is hier misgegaan? En hoe gaat dit in de 
toekomst voorkomen worden?? 

VER 1 MIL KLU J D   Betrof een F-16 met problemen aan 
het landingsgestel. Na een visuele 
door de luchtverkeersleiding heeft 
het toestel een ongebruikelijke 
bocht gemaakt over Westeinde op 
1000 ft en is daarna veilig geland 
op de hoofdbaan. Melder 
gesproken 

J 
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LW19925 03-02-
2021 

10:16 LJOUWERT 8915JJ F35 vloog bulderende over ons huis in 
Westeinde. Woonwijk 

VLI 1 MIL KLU J D   Betrof een F-16 met problemen aan 
het landingsgestel. Na een visuele 
door de luchtverkeersleiding heeft 
het toestel een ongebruikelijke 
bocht gemaakt over Westeinde op 
1000 ft en is daarna veilig geland 
op de hoofdbaan. Melder gemaild 

3 

LW19934 03-02-
2021 

10:16 LJOUWERT 8918LT Goedemorgen, 
De oorlogsmachines bulderen weer. Massaal 
opstijgen en 94DB op meetpunt Noord. 
SAW01 op 130 mtr. hoogte over Westeinde. 
Absurd !! 
Het is wachten tot het echt fout gaat! 
Maar het is voor "landsbelang" toch?? Het 
belang van ons als omwonenden telt niet mee. 

VLI 1 MIL KLU J D   Betrof een F-16 met problemen aan 
het landingsgestel. Na een visuele 
door de luchtverkeersleiding heeft 
het toestel een ongebruikelijke 
bocht gemaakt over Westeinde op 
1000 ft en is daarna veilig geland 
op de hoofdbaan. Melder gemaild 

E 

LW19921 03-02-
2021 

10:17 LJOUWERT 8915GE onaanvaardbare herrie VLI 1 MIL KLU J D   Betrof een F-16 met problemen aan 
het landingsgestel. Na een visuele 
door de luchtverkeersleiding heeft 
het toestel een ongebruikelijke 
bocht gemaakt over Westeinde op 
1000 ft en is daarna veilig geland 
op de hoofdbaan. Melder 
gesproken 

J 

LW19929 03-02-
2021 

10:30 LJOUWERT 8915HE Goedemorgen, ik ben vast niet de enige die 
een klacht vandaag indient voor het (niet 
normaal) ontzettend laag vliegen pal over onze 
daken heen. Wij hoefden op zolder maar een 
arm uit te steken om de overvliegende 
straaljager te kunnen aanraken, zo laag werd 
er net over onze wijk gevlogen. Volgens mij 
mag er niet eens (zo laag) over onze wijk 
worden gevlogen. 
 
En aangezien veel mensen thuis werken en 
zakelijk aan het bellen zijn, is het erg prettig als 
jullie hier ook rekening mee kunnen houden nu 
de oude straaljagers worden vervangen door 
de nieuwe die aanzienlijk meer lawaai creëren.  

VLI 1 MIL KLU J D   Betrof een F-16 met problemen aan 
het landingsgestel. Na een visuele 
door de luchtverkeersleiding heeft 
het toestel een ongebruikelijke 
bocht gemaakt over Westeinde op 
1000 ft en is daarna veilig geland 
op de hoofdbaan. Melder gemaild 

E 
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2021 

10:30 MENAAM 9036PA Niet alleen vandaag maar de hele week 
hebben we alweer gigantisch overlast van jullie 
vliegtuigen. Net als de meeste mensen in 
Nederland werk ik thuis en werk via Zoom. Ik 
kan niet eens normaal een gesprek voeren via 
Zoom vanwege de harde geluiden. Het is 
enorm storend! En een onderbreking van mijn 
werk. Zoals ik al eerder heb gezegd, wanneer 
gaan jullie de huizen in en rond Menaam extra 
isoleren?? Het is niet normaal meer! Op mijn 
vorige klacht heb ik geen enkele reactie 
ontvangen en bij deze nodig ik jullie weer uit 
om eens bij ons thuis te komen en te horen hoe 
erg de geluidsoverlast is.  

VLI 1 MIL KLU J D   Melder gesproken en geïnformeerd 
over vliegbewegingen, 
geluidsniveaus en hoe hier 
momenteel mee om wordt gegaan. 
Begrip getoond voor de situatie, het 
is ook lastig om te thuis te werken 
als er vliegtuigen over komen. 
Vliegtijden doorgegeven op verzoek 

J 

LW19937 03-02-
2021 

10:30 STIENS 9051EZ Bij het opstarten van de nieuwe toestellen is de 
grens van overlast duidelijk bereikt. 
Ook bij de landingsroute is er veel overlast, 
men wijkt af van de juiste route en vliegt over 
Stiens Zuid, 
Ook dit geeft erg veel overlast en onnodig. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melder per email geïnformeerd over 
de invoering van de F-35 en 
daarbijhorende onderwerpen als 
geluid en vliegroutes. 

E 

LW19932 03-02-
2021 

10:35 JELSUM  9057LB Opnieuw slaat de auto op de oprit in het alarm. 
 
Op mijn vorige klacht, ook m.b.t. alarm van de 
auto, nog geen reactie gehad.  
 
Ik woon hier ruim 25 jaar, maar de overlast 
gaat nu alle perken te buiten.   
 
Het geluid en met name ook de vibraties zijn 
overweldigend.  Ik heb zelf gehoorschade,  niet 
vanwege de vliegbasis,  maar ik vrees voor 
ernstige gehoorschade voor omwonenden,  
fietsers, wandelaars, enz. 
 
Graag wel een reactie! 

VLI 1 MIL KLU J D Trillingen Melder telefonisch gesproken en 
uitleg gegeven over de invoering 
van de F-35 en daarbijhorende 
onderwerpen als geluid en trillingen. 
Melder gaf aan niet continu hinder 
te ondervinden, maar slechts af en 
toe. Samen gekeken naar mogelijke 
oorzaken 

J 



 Pagina 23 van 119  
 

 

LW19940 03-02-
2021 

14:40 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag, 
 
Alsof het na de Noodlanding met 110 Db>> 
west en 94DB >>Noord  zo langzamerhand al 
niet meer dan genoeg geweest is nu weer met 
asociaal gebulder en kerosinestank de lucht in 
boven omwonenden! Schandalig dat het hier 
tot oorlogsgebied gebombardeerd is en de 
verantwoordelijken ondertussen wegkijken!! 
 
5443 FLAKR 0 5443 5443 West 91 DB >> 2424 
15:00 5445 1506 west 90 Db Noord 87 Db  
marsum 112 DB>>>> 
 
 
LC Vandaag, 11:36 • Leeuwarden 
Deel dit artikel 
 
 Vliegbasis 
F-16 maakt voorzorgslanding op Vliegbasis 
Leeuwarden en maakt daarvoor 
'ongebruikelijke bocht' boven wijk Westeinde 
 
 
Een F-16 heeft woensdagochtend vanwege 
problemen met het landingsgestel een 
voorzorgslanding gemaakt op Vliegbasis 
Leeuwarden. 
Voor een visuele controle is het jachtvliegtuig 
langs de verkeerstoren gevlogen, daarna 
moest het toestel een ongebruikelijke bocht 
maken over de wijk Westeinde. 
Uiteindelijk is de straaljager veilig geland op de 
hoofdbaan en daarna bekeken door de 
brandweer. De vlieger maakt het goed, zo stelt 
de vliegbasis. Het toestel is voor onderhoud 
naar een hangaar op het terrein gesleept. 
Nu je hier toch bent... 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting 

Structurele melder. Meermaals 
uitleg gegeven over 
vliegbewegingen en daarbijhorend 
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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2021 

14:40 LJOUWERT 8919BB Hallo defensie, 
 
Is er oorlog? 
Wel eens gehoord van Corona??? 
Weten jullie dat er nu heel veel mensen 
verplicht thuis werken? 
Weten jullie dat jullie een nieuw toestel hebben 
aangeschaft F35 die vééél meer lawaai 
produceert dan de F16? 
 
Ik werk nu dus elke dag thuis in Leeuwarden. 
En dan blijven jullie met idioot veel geweld 
vliegen/oefenen. Belachelijk! Schandalig!! 
 
Ik kan in een call met koptelefoon op af en toe 
mijn collega's niet eens verstaan. En ik kan van 
de ene collega uit Stiens, die F35 horen via 
mijn collega in Cornjum, en daarna naar 
Leeuwarden. 
Iedereen moet zich aanpassen aan Coronatijd. 
JULLIE OOK!!!! 
Uitstellen die oefeningen totdat iedereen weer 
op kantoor kan werken. Of ga ergens anders 
oefenen. 
Stop er mee. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melder per email geïnformeerd over 
vliegbewegingen en het nut en de 
noodzaak van onze 
trainingsvluchten. Tevens 
aangegeven dat defensie als 
cruciaal is aangeduid en dat 
daarom onze trainingen ondanks 
corona door blijven gaan 

E 

LW19817 03-02-
2021 

14:41 STIENS 9051PN Geluidshinder F35 
Bloempotten trillen van de vensterbank, en 
geluid veroorzaakt pijn aan de oren . 
 
 
Graag reactie op mijn e mail al eerder een 
klacht ingediend nooit een reactie gehad. 
 

VLI 1 MIL KLU J D   Melder per email geïnformeerd over 
de F-35, het daarbijhorende geluid 
en dat we ermee leren te opereren.. 
Ook aangegeven dat er momenteel 
overleg plaatsvindt met 
vertegenwoordigers van de 
omgeving over hoe ermee 
omgegaan wordt 

E 
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2021 

14:41 STIENS 9051PN Het geluid van die F35 bij het stijgen en dalen 
is niet uit te houden. Ramen trillen en je kunt 
elkaar niet meer verstaan. Drama dit!  
 
En ja ik wil een reactie en niet zo’n standaard 
mailtje die iedereen al krijgt. Neem het serieus! 

VLI 1 MIL KLU J D   Melder per email geïnformeerd over 
de F-35, het daarbijhorende geluid 
en dat we ermee leren te opereren.. 
Ook aangegeven dat er momenteel 
overleg plaatsvindt met 
vertegenwoordigers van de 
omgeving over hoe ermee 
omgegaan wordt 

E 

LW19941 03-02-
2021 

14:42 FRJENTSJER  8801BC Veel te veel lawaai. Zodra ik mijn radio harder 
moet zetten vind ik dat er door over vliegende 
vliegtuigen teveel lawaai geproduceerd wordt. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof twee F-35's die na 
opstijgen langs Franeker vlogen 
richting het oefengebied. Melder 
wenst geen reactie  

X 

LW19945 03-02-
2021 

15:00 LEKKUM 9081AK Wat een herrie vanmiddag om 15.00 uur. Was 
dit een dikke middelvinger opsteken naar de 
omwonenden van de vliegbasis? 
Gisteravond werd er op de televisie gezegd dat 
jullie rekening houden met de omwonenden en 
dat starten en landen ook echt wel zachter 
kan.. 
Waarom dan vanmiddag met extra herrie naar 
boven gaan. 
Ik begrijp deze arrogantie niet en ben dan ook 
benieuwd naar een reactie 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof twee F-35's die 
opstegen vanaf baan 05. Daarbij 
werd in de richting van de woning 
van melder gevlogen, maar er niet 
overheen. Melder per email 
geïnformeerd over de F-35 en 
daarbijhorende onderwerpen als 
geluid 

E 
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15:01 FRJENTSJER  8801BC Veel te veel lawaai. Zodra ik mijn radio harder 
moet zetten vind ik dat er door over vliegende 
vliegtuigen teveel lawaai geproduceerd wordt. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof twee F-35's die na 
het opstijgen langs Franeker 
richting het oefengebied vlogen. 
Melder wenst geen reactie. 

X 

LW19943 03-02-
2021 

15:55 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag> 
 
Om het "feest" vandaag nog even compleet te 
maken ook wederom de Hercules is NAF 71 
Is ook een dagelijks ritueel geworden die 
vervuilmachine met vieze uitstoot boven 
omwonenden met talloze rondjes! Gewoon 
doorvliegen tijdens Corona Lockdown 
Avondklok! Wij als omwonenden zijn die 
vervuiling en continue overlast spuugzat! 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting 

Structurele melder. Meermaals 
uitleg gegeven over 
vliegbewegingen en daarbijhorend 
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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15:59 LJOUWERT 8918LT Goedemiddag, 
Het houdt hier blijkbaar nooit op. 
Nu weer een zwaar ronkende en 
luchtvervuilende Hercules NAF71 boven Noord 
Friesland. 
Gistermiddag het zelfde met de rondjes 
draaiende MONK01 omstreeks 13:20. 
Waarom altijd hier.... en niet boven 
Volkel/Brabant?  
Of worden de klachten daar misschien wél 
serieus genomen... en moet het dan maar 
boven Friesland?  
We hebben hier met de vele vliegbewegingen 
van F-16's en F-35's al  meer dan genoeg 
overlast.  

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting 

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

X 

LW19947 04-02-
2021 

10:45 BURDAARD 9111GM Iritant geluid vliegtuig VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof het opstijgen van 2x 
F-35 vanaf baan 05 waarna een 
bocht is gemaakt richting het 
noorden. Daarbij is op een hoogte 
van 1500 meter over woning van 
melder gevlogen. Dit is ruim boven 
de minimaal toegestane vlieghoogte 

E 

LW19948 04-02-
2021 

10:45 READTSJERK 9067DG Dit is een dagelijkse ergernis, al mijn hele 
leven. Veroorzaakt stress. Vooral nu ik al een 
jaar thuis werk heb ik iedere werkdag last van 
overvliegende straaljagers, meerdere keren per 
dag. Ik kan mijn klanten niet verstaan en moet 
de verbinding verbreken. Het is ook alsof het 
steeds erger wordt. Ik maak mij ook zorgen 
over mijn veiligheid en de vervuiling . Ik weet 
dat er niets aan wordt gedaan maar wil toch 
een keer van mij laten horen.  

VLI 1 MIL KLU J D Angst, 
Gezondheid 

Melder per email geïnformeerd over 
het militaire oefengebied waar 
melder onder woont. Begrip voor 
melder. echter zoals melder al 
aangeeft is het niet mogelijk om de 
vliegbewegingen stop te zetten  

E 
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16:07 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag, 
 
Buiten alle herrie om van vandaag zojuist weer 
asociaal luid gebulder, lukt al aardig zo te 
horen om de landing zachter in te zetten...was 
Viper is die haakse bocht over noord met 
94DB!! Nog geen reactie op de noodlanding 
van gisteren en nu dit weer! Sluiten die Basis! 
 
Ook vandaag weer de Luchtvervuiler Hercules 
Roque 02 we worden dagelijks meerder malen 
getrakteerd op op Rondjes vervuilde uitstoot! 
03 02 ook in de ochtend Naf 65 en in de 
middag NAf 71als je nog niet ziek bent word je 
het hier wel buiten de enorme stank en herrie f 
35 Het wonen wordt hier onmogelijk gemaakt! 
n.b het is al veel te laat ipv veel te vroeg om het 
lawaaivliegtuig te noemen gezien de 
klachtenregen! Hoe ver moeten we nog gaan?? 
Defensie heeft omwonenden belazerd met de 
belevingsvluchten dat is overduidelijk en 
kunnen beter helemaal dimmen.. 
 
 
10:41 5445 5446 West 83  Jelsum 107>> 
10:43  5440 5441 west 81 NOORd 80>> 
 
10:50 5442  54541  JEDi 012 5443 Noord 82<> 
Jelsum 11 plus weerkaatsing west 83>> 
 
15:00 5445 5446Noord 86  west 80 Jelsum 110 
>> 
15:02 Viper 01 Viper 02 West 87  5444  5443   
Noord 80.. Jelsum 107 >. weerkaatsing 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
31 m 
Weer zwaar gedreun van de F35's van 
#vlbleeuwarden boven Friesland. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting 

Structurele melder. Meermaals 
uitleg gegeven over 
vliegbewegingen en daarbijhorend 
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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· 
5 u 
Als antwoord op  
@beneteausailor 
 en  
@Kon_Luchtmacht 
Het gedreun van #vlbleeuwarden klinkt nu 
vrijwel continu bovem Noord-Friesland. Op de 
Waddeneiland vaak zelfs van 2 kanten. Dit 
houdt geen stand. Andere landen nemen 
rigoureuze maatregen: boven de 100db 
wegwezen. Platgooien dus. 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
5 u 
Ook zojuist maakt de F35 weer +6db meer 
herrie dan de F16 (108db) tijdens de start. 
Herrie dreunt ook veel langer na. Wat nu  
@Kon_Luchtmacht 
? Het verschil zou volgens jullie nihil zijn bij de 
start. Feiten liegen niet.  
 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
5 u 
De oorlogsmachines bulderen weer vanaf 
#vlbleeuwarden. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
5 u 
Als antwoord op  
@TomRustebiel 
  
@CvNieuwenhuizen 
 en  
@carolaschouten 
Hoe zit het met Defensie (over botsende 
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belangen gesproken)? 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
5 u 
We zijn en worden massaal bedonderd door de  
@Kon_Luchtmacht 
. En wat heeft heer De Vries uit Stiens gelijk: 
velen weten niet wat er nog allemaal qua herrie 
gaat komen. Ook opvallend: de politiek kijkt 
massaal weg. Ze laten ons stikken.   
 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden heeft geretweet 
Elise 
@Frisian77 
· 
16 u 
Als antwoord op  
@geluidsmeetnet 
Gaat lekker, gelukkig geen tweede geval zoals 
in de kassen van Berlikum. Het is niet herrie 
met opstijgen en@landen alleen ook hoor je 
deze brom door hele noordwesten, de hele 
dag. Aan zee versterkt het. Geluid draagt ver 
op water. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
21 u 
Dat woordje 'zou' kan weg hoor... F35 
programma is qua readiness vrijwel niets 
opgeschoten het afgelopen jaar. U mag het niet 
weten, maar die herriebak kan bijna niets. Ja, 
ontzettend veel herrie maken. Maar hé, het is 
wel de future van #vlbleeuwarden, pas op. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
23 u 
De geluidshel van de F35 op #vlbleeuwarden in 
beeld. Zie ook de grafiek: eerste 4 piekjes zijn 
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F16's. Maar dan... dan komt er een F35 aan die 
gemiddeld 17db méér herrie produceert. Pal 
boven mensen.  
 
Wat nu  
@Kon_Luchtmacht 
, de omstandigheden zijn ideaal, bijna windstil. 
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LW19950 04-02-
2021 

16:07 LJOUWERT 8918LT Goedemiddag, 
Het gaat weer "geweldig" hier vanmiddag. 
VIPER01 en VIPER 02 jaagden hier met 94 Db 
over meetpunt Noord! 
Mevr. Barbara Visser vindt het nog te vroeg om 
de F-35 een lawaaivliegtuig te noemen, mevr. 
heeft de werkelijke herrie hier dan blijkbaar nog 
nooit zelf gehoord.  
De F16- kan er ook wat van zoals we hier 
zojuist hebben moeten constateren. Niet 
normaal meer dit kabaal boven de bewoonde 
wereld..!  

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting 

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

X 

LW19951 04-02-
2021 

16:07 LJOUWERT 8918MA We wonen hier nu bijna 9 jaar, niet ver van  de 
vliegbasis. Tot voor kort wel overlast lawaai 
vliegtuigen F 16 maar was nog te doen. 
Nu met meerdere vliegtuigen nieuwe type 
steeds maar lawaaioverlast. Vanmiddag tussen 
15.00uur en 15.30 veel opstijgende toestellen ( 
stuk of 6 achter elkaar) en om  16.07 heel veel 
lawaai. Tot nu toe nooit geklaagd, dit is de 
eerste keer, maar lawaai met ander soort 
geluid neemt alleen maar toe. Vroeger zeiden 
we” het is de sound of freedom” Nu gaat dit nog 
steeds op maar toch...Bij de ingang Vliegbasis 
staat een spandoek met de tekst “The future is 
now” 
Toepasselijker zou zijn” The future is noise” 
Verder onderzoeken geluidsoverlast lijken m.i. 
niet echt nodig. Gewoon erkennen dat het zo is 
en naar oplossingen zoeken lijkt me. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof het opstijgen van 4x 
F-16 en F-35 in noordoostelijke 
richting. Melder hierover 
geïnformeerd per email. Tevens 
aangegeven dat de vliegbasis in 
overleg is met COVM-
vertegenwoordigers over de 
vliegbewegingen 

E 

LW19955 04-02-
2021 

16:07 LJOUWERT 8919AJ Alsof we zelf mee de lucht ingingen, zo'n 
gierende haal boven ons huis. Voorzover ik de 
flighttracker snap gingen er vier vliegtuigen, 2 
F16 en andere 2 onbekende ongeveer 200 
meter hoog over ons heen om in paar 
seconden naar 600 meter te gaan.  
Het was heel beangstigend. Mag dit? 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof een formatievlucht 
van vier F-16's over het zuidelijke 
gedeelte van de vliegbasis. Daarna 
werd naar het noorden gevlogen en 
de formatie verbroken. Hierbij werd 
op een hoogte van zo'n 250 meter 
over de woning van melder 
gevlogen 

E 
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LW19949 04-02-
2021 

16:09 LJOUWERT 8919BB Hallo was ik weer. Elke dag dat ik wordt 
gestoord tijdens mijn werk door dat idiote 
gebrul van die oorlogsmachines (Is er oorlog?) 
stuur ik een klacht in. 
Totdat jullie er net zo gestoord van worden als 
ik. 
Er is een crisis. Een oorlog. Tegen Corona. 
Iedereen moet daarvoor offers leveren. JULLIE 
OOK!!! 

VLI 1 MIL KLU J D   Melder per email geïnformeerd over 
vliegbewegingen en het nut en de 
noodzaak van onze 
trainingsvluchten. Tevens 
aangegeven dat defensie als 
cruciaal is aangeduid en dat 
daarom onze trainingen ondanks 
corona door blijven gaan 

E 

LW19953 04-02-
2021 

16:15 DRONRYP 9035VK Rond dit tijdstip 3 vliegtuigen met erg veel 
lawaai (after burn?) op 16:28 de laatste en 
meeste lawaai. 

VLI 1 MIL KLU J D   Betrof twee F-35's die na hun 
trainingsvlucht op de terugweg 
waren naar de vliegbasis. Daarbij is 
langs de woning van melder 
gevlogen. Melder wenst geen 
reactie 

X 

LW19954 05-02-
2021 

10:00 BRITSUM 9055LN Een bult herrie met starten vanmorgen rond 
10.00 uur. Ik dacht dat jullie dachten zouden 
vliegen. Lukt tot nu toe niet.  
F35 is veel luider, meer trilling dan F16, hogere 
piekbelasting en is erg vervelend. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof het opstijgen van 4x 
F-35 vanaf baan 05 in de richting 
van Jelsum. Melder hierover per 
email geïnformeerd. 

E 

LW19957 05-02-
2021 

10:45 FERWERT 9172PK De hele dag last van jullie! Komt door die 
nieuwe vliegtuigen. Doe er wat aan. 

VLI 1 MIL KLU J D   Op de dag van melding is tussen 
1045-1219 uur gevlogen door 4x F-
35 en 2x F-16 en tussen 1337-1458 
uur door 2x F-35 en 2x F-16. Er is 
dus in totaal 2 uur en 55 minuten 
gevlogen op de dag van melding. 
Melder wenst geen reactie 

X 

LW19956 05-02-
2021 

12:21 TZUM 8804SB Wat een herrie in de lucht. Het lijkt wel oorlog. 
En het klachtenformulier werk niet. Graag 
contact.  

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof 4x F-35 die op de 
terugweg van hun trainingsvlucht 
langs de woning van melder vlogen. 
Melder telefonisch gesproken en 
uitleg gegeven over het formulier, 
de melding en de verwerking ervan. 
Fijn gesprek gevoerd 

J 
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LW19958 08-02-
2021 

17:15 LJOUWERT 8918LT Goedemiddag, 
Nederland ligt nog grotendeels plat door 
sneeuw en vorst, maar een dag geen lawaai 
gemaakt is blijkbaar een dag niet geleefd 
volgens de vliegbasis. 
Met veel kabaal rondjes vliegen en doorstarts 
maken 5442..Vraag me af wat dit voor zin heeft 
t.b.v. het "landsbelang"!! 

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

X 

LW19960 08-02-
2021 

19:40 LJOUWERT 8918EX Zoveel lawaai bij het opstijgen van 2 vliegtuigen 
dat de kopjes op de tafel rammelen. 

VLI 1 MIL KLU J A   Melding betrof het opstijgen van 
twee F-16's met naverbrander 
vanaf baan 05 richting Jelsum. 
Melder hierover per email 
geïnformeerd 

E 

LW19961 08-02-
2021 

19:45 LJOUWERT 8918LM Het sneeuwt, het is lockdown en jullie gaan 
gewoon door! Ga ergens anders de dagen en 
avonden verstieren! Jullie hebben nog niet het 
fatsoen gehad om je langer dan een week iets 
van de regels aan te trekken. En maar liegen 
alsof jullie aangepast vlogen. Nou mooi niet! 
Het is klaar. Schei er eens mee uit! 

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

X 

LW19963 08-02-
2021 

19:45 LJOUWERT 8918LR Goedenavond, 
 
Ook nu weer bar en boos met rondjes draaien 
doorstart over meetpunten jakkeren.. Absurd! 
 19:40  1501 1502  west 82 noord 80  Marssum 
102 
 0433 Noord  82  Marssum 106  
20;29 nog steeds irritante rondjes en gebulder 
stank Net op tijd binnen voor de Avondklok! 
 
16:08  5443 Killer 0 5444 Noord 82  5441  5442  
 
16:57 diverse doorstarts  1501  2421 haakse 
bocht  plus doorstart 
17:15 loeihard  doorstart 81 Db Noord en 
diverse malen over meetpunten jakkeren.. 
 
 
n.b meer mensen ervaren overlast zoals blijkt 
uit twitter. Doe er in praktijk eens wat mee! 
Niets doen heeft nog nooit iets geholpen. 

VLI 1 MIL KLU J A Gezondheid, 
Milieubelasting 

Structurele melder. Meermaals 
uitleg gegeven over 
vliegbewegingen en daarbijhorend 
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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De omwonenden zijn belazerd met de 
belevingsvluchten! 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
53 m 
F35 van #vlbleeuwarden zojuist +9db luider bij 
de start. Meetpunt Britsum.  
 
F35 = 94db 
F16 = 85db (2x) 
 
Het verschil tussen F35 en F16 zou bij de start 
nihil zijn heeft  
@Kon_Luchtmacht 
 ons aangegeven adhv de belevingsvluchten. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
1 u 
De oorlogsmachines bulderen weer vanaf 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
4 u 
De oorlogsmachines dreunen weer vanaf 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
5 feb. 
Het nieuwe normaal van #vlbleeuwarden: met 
een krankzinnige 116db pal boven mens en 
dier vliegen. Uiteraard een F35. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
4 feb. 
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Uiteraard doelt Josette hier op de F35, maar 
het is uiteraard niet alleen Friesland dat gebukt 
gaat onder herrie van de  
@Kon_Luchtmacht 
. En het wordt nog veel erger. 

LW19959 08-02-
2021 

19:47 LJOUWERT 8933CG Geluidsoverlast. Vervelend rotgeluid, hield 
nooit weer op. Jeetje, wat duurde dat lang.. 

VLI 1 MIL KLU J A   Vier F-16's hebben in het luchtruim 
boven de provincie gevlogen 
(TRA10a). Vanwege de harde wind 
en de lage temperatuur kon er niet 
boven zee gevlogen worden i.v.m. 
de overlevingskansen van een 
vlieger in geval van nood. 
Vluchtduur was 1u8min 

E 

LW19962 08-02-
2021 

20:05 GOUTUM 9084BL Er wordt volgens mij al een maand lang 
gevlogen vanaf vliegbasis Leeuwarden. Het 
blijft maar doorgaan met het lage, luide 
brommende geluid van de nieuwe toestellen. 
Dit is geen oefening meer, dit is continu. 
Vandaag eindelijk rustig en nu weer op avond. 
Stop er een keer mee. 
We zijn wat het geluid betreft weer fout 
ingelicht. 
Wat hangt ons boven het hoofd als er nog meer 
toestellen komen. 
Nooit meer rust!! 

VLI 1 MIL KLU J A   Vier F-16's hebben in het luchtruim 
boven de provincie gevlogen 
(TRA10a). Vanwege de harde wind 
en de lage temperatuur kon er niet 
boven zee gevlogen worden i.v.m. 
de overlevingskansen van een 
vlieger in geval van nood. 
Vluchtduur was 1u8min 

E 

LW19965 09-02-
2021 

16:02 STIENS 9051LA Heel veel overlast van overvliegende F35. 
Britsum gaf op het meetnet al 93db aan, dan 
kunt u zich wel een beeld vormen van wat hier 
vanmiddag aan lawaai plaatsvond.  

VLI 1 MIL KLU J D   De vliegbasis is bekend met het 
geluid dat de F-35 produceert. 
Hierover vaak met melder 
gecommuniceerd. Daarbij 
aangegeven dat wordt gekeken 
naar manier van opereren en waar 
mogelijk beperking van geluid. 
Geen reactie gewenst 

X 
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LW19968 09-02-
2021 

19:45 LJOUWERT 8915JA Goedemorgen, 
 
Ik was aan het hardlopen richting Marssum. Op 
dat moment steeg er een vliegtuig op waarna ik 
een zware kerosine lucht rook. 
 
Het lijkt mij dat dit niet normaal is. Kunt u 
aangeven of dit een normale gang van zaken is 
dat er een hoge uitstoot van onverbrande 
kerosine plaatsvindt bij opstijgen? Daarnaast 
ben ik benieuwd of de lucht kwaliteit op het 
moment van opstijgen wordt gemeten en of dit 
inzichtelijk is. Daarnaast benieuwd waar deze 
metingen worden gedaan en of deze waarden 
voldoen aan de gestelde grenswaarden?  
 
Ik zie graag uw reactie tegemoet 

MEU 1 MIL KLU J A Gezondheid, 
Milieubelasting 

Melder per email geïnformeerd over 
de uitlaatgassen die vrijkomen bij 
het opstarten en opstijgen van 
straalvliegtuigen en verdere vragen 
van melder zo goed als mogelijk 
beantwoord. 

E 

LW19966 09-02-
2021 

20:21 OUWE SYL 9078VP Er wordt te vaak te veel lawaai veroorzaakt. We 
zouden niet zo veel en zo lang achter elkaar 
zoveel herrie moeten kunnen horen.  
Defensie maakt ons leven zo stressvol en 
belastend. We wonen hier en kunnen geen 
kant op. Het is asociaal om ons zo te hinderen.  
 
Terug naar hoe het vroeger was, toen was het 
dragelijk.  

VLI 1 MIL KLU J A   Op dag van melding is er in totaal 2 
uur en 57 minuten gevlogen, 
waarvan het merendeel in de 
gebieden boven zee (D1t/m9). 
Melder geeft aan dat vroeger 
minder gevlogen werd, in 1999 
waren er ruim 20.000 
vliegbewegingen, in 2020 ongeveer 
12.000 

E 
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LW19967 09-02-
2021 

21:05 DRONRYP 9035VK Veel lawaai VLI 1 MIL KLU J A   Op tijdstip van melding kwamen 
twee F-16's landen op baan 05, 
waarbij langs de woning van melder 
werd gevlogen. Melder wenst geen 
reactie 

X 

LW19971 10-02-
2021 

16:00 JELSUM 9057LB Enorme geluidsoverlast van de F35, elke dag. VLI 1 MIL KLU J D   Onze F-35's vliegen vrijwel iedere 
doordeweekse dag. Soms alleen of 
in tweetallen en soms met vier 
toestellen. Vervelend dat melder 
zo'n last hiervan ondervindt. Melder 
wenst verder geen reactie 

X 

LW19969 10-02-
2021 

16:11 STIENS 9051PN Geluidsoverlast 
Vreselijk geluid; pijn aan oren  

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof het opstijgen van 
twee F-35's vanaf baan 05 richting 
Jelsum. Daarbij kan het geluid de 
woning van melder hebben bereikt. 
Melder hierover per email 
geïnformeerd 

E 
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LW20001 10-02-
2021 

19:40 LJOUWERT 8924JA Hinderlijk straaljagermotor geluid  VLI 1 MIL KLU J A   Melding betrof het opstijgen van 
twee F-35's vanaf baan 05 richting 
Jelsum. Daarbij kan het geluid de 
woning van melder hebben bereikt. 
Melder hierover per email 
geïnformeerd 

E 

LW19970 10-02-
2021 

19:41 JELSUM 9057RE Vandaag in totaal 12 straaljagers over ons dak. 
Allemaal rond de 110 dB(A). Pieken tot 113 
dB(A) op geluidsmeetnet. De woonisolatie uit 
1986 is niet meer afdoende voor deze actuele 
overlast. 

VLI 1 MIL KLU J A   4x F35 en 8X F16 vanaf baan 05, 
daarbij is over woning van melder 
gevlogen. hoewel de F35 luider is 
dan de F16, is er geen sprake van 
een wijziging in de geluidszone. 
Verbetering van isolatie is op dit 
moment niet aan de orde.  

X 

LW19972 11-02-
2021 

12:20 LJOUWERT 8939EG Lawaai overvliegend vliegtuig VLI 1 MIL KLU J D   Twee F-35's zijn op tijdstip van 
melding ten zuiden en oosten van 
Leeuwarden langs gevlogen om op 
te lijnen met de korte baan 27. 
Daarbij zijn de toestellen op 1,1 
kilometer afstand langs de woning 
van melder gevlogen. Dit is 
toegestaan 

X 

LW19973 11-02-
2021 

14:43 LJOUWERT 8918LR Geodemiddag! 
 
Het is weer bas en boos met de overlast en 
gebulder gedreun en stank! Vanochtend ook al 
tijd het zgn. Avondvliegen gigantisch overlast 
en gemanipuleer met meetpunten o.a. Noord 
10:20 steeds in rood en wEEr normaal Britsum 
hetzelfde verhaal van 10:05.Jullie kunnen zeker 
niet klok kijken met Avondvliegen gisteren na 
de Avonklok muisstil binnen en nu weer 
plankgas! Mocht men dat dat niet weten? 
Dikke boete voor overschrijding regels!! 
10:47 West 85 _89 Noord weerkaatsing  
Jelsum 110  
14:23 5451 5441 5442 alle meetnetten rood! 
 
14:43 loeihard 3601 3601  15:33  3601 3601  
15:40 hetzelfde loeiharde gedonder!! 
15:57 noi nog steeds asociaal gebulder 

VLI 1 MIL KLU J D   Structurele melder. Meermaals 
uitleg gegeven over 
vliegbewegingen en daarbijhorend 
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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Asociaal onder het mom van landsbelang, het 
is pure volksverlakkerij en terreurbende!! 

LW19974 11-02-
2021 

14:43 LJOUWERT 8918LT Goedemiddag, 
En weer bulderen de oorlogsmachines een 
groot deel van de dag.  
14:25 meetpunt Marssum 113 Db bij opstijgen 
5451...meetpunt Noord 68 Db, maar met 
weerkaatsing Marssum tegen de flat, hier vele 
Db's hoger.  
Gisteravond ging het bij landen (na 21 uur!!) 
van meerdere straaljagers zo goed als 
"geruisloos" 
Het kan dus wél zonder veel herrie en 
gebulder!! 
Of moest dit zo stiekem i.v.m. met de 
avondklok?? 
Ook nu veel kabaal,  GAFM51 jaagt als een 
gek rond! 
Met avondvliegen heeft dit niets te 
maken...blijkbaar zijn jullie de tijd én de weg 
kwijt.   

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

X 

LW19975 12-02-
2021 

10:53 JELSUM 9057RG Niet alleen de trillingen in huis zijn bij een 
opstijgende F35 enorm aanwezig, het geluid is 
erg laag/zwaar, blijft lang doordreunen en is in 
z'n geheel veel harder dan bij de F16.  

VLI 1 MIL KLU J D Trillingen Takeoff 2x F-35 vanaf baan 05 
zonder naverbrander richting 
Jelsum. Vliegbasis is bekend met 
geluid F35 en bekijkt hoe  we hier in 
de toekomst mee om zullen gaan  

X 
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LW19976 12-02-
2021 

15:35 LJOUWERT 8918LT Goedemiddag, 
Het is vandaag weer bar en boos met de 
herrie!! 
Rond jakkeren en doorstarts maken  met 
bulderend kabaal! 
Waarom wordt er nu niet rustig gevlogen...en 
geland...zoals eerder deze week wel mogelijk 
was?  

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

X 

LW19977 12-02-
2021 

15:41 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag!! 
 
Is het eindelijk afgelopen met deze gigantische 
overlast???? Continue zwaar gebulder gedreun 
stank doorstarts en site niet bereikbaar!! 
Verklaar eens nader op woensdag konden jullie 
na de Avondklok 21:00 wel stil landen wat zet 
je jezelf nu voor gek door vandaag zo plankgas 
onder mom van "passen in het landsbelang'' er 
is geen enkele deugdelijke regelgeving. Ook 
totaal geen reactie na de loodlanding vorige 
week van de Saw 01 kwam uit Volkel.. Zo ga je 
niet met omwonenden om Defensie!! 
Jullie hebben ons belazerd met de 
belevingsvluchten en daar hebben wij in 2016 
al melding van gemaakt. HET MOET 
STOPPEN! 
 
10:50  Noord 84 Db>> Jelsum 109 DB.. 
weerkaatsing  
5441 BOLT 01 BOlt 02  84 Noord  
11:26 2421 2422 jakkeren hier weer overheen 
11:49 wederom gebulder gedreun 
12:01 Bolt 01  Bolt 02  
 12:16  3601 3601 weer hier overheen jakkeren 
diverse rondjes  meetpunt noord 83 DB>> 
 14:15  5443 5444 JEdi 01 jdi 02  wedt 86 Db  
14:17 5441  5442  Noord 84 Db>>  109 Jelsum 
 15:24 5442  loeihard  landen over noord 80>> 
15:33 5443  5444 1501 

VLI 1 MIL KLU J D   Structurele melder. Meermaals 
uitleg gegeven over 
vliegbewegingen en daarbijhorend 
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 42 van 119  
 

 

1540 5447 5441 5444  
15:41  
 
Hele dag compleet OORlogsgebied!!!! 
 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
6 u 
Hopelijk wordt u steeds alerter hoe we continu 
in angst moeten worden gehouden. Dergelijke 
berichtgeving rechtvaardigt de  
@Kon_Luchtmacht 
 om met de peperdure maar incapabele F35 te 
vliegen. Missies boven zand. Wellicht kunt u 
eens op onderzoek gaan wie IS eigenlijk 
bedacht heeft. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
9 feb. 
Als antwoord op  
@meintebonthuis 
Horen jullie het opstijgen op Ameland? 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
9 feb. 
De oorlogsmachines bulderen maar weer eens 
vanaf #vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
8 feb. 
Voorgaande 2 F16's landden met 93db en 
96db. De F35 'doet het' met 107db. Wanneer 
gaat de  
@Kon_Luchtmacht 
 toegeven dat ze de omgeving rond 
#vlbleeuwarden massaal hebben voorgelogen? 
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Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
8 feb. 
F35 van #vlbleeuwarden zojuist +9db luider bij 
de start. Meetpunt Britsum.  
 
F35 = 94db 
F16 = 85db (2x) 
 
Het verschil tussen F35 en F16 zou bij de start 
nihil zijn heeft  
@Kon_Luchtmacht 
 ons aangegeven adhv de belevingsvluchten. 
 
 
  

LW19978 12-02-
2021 

15:42 BITGUMMOLE 9045PZ Vanmiddag die F35 op bezoek! Extra gas erbij 
wanneer ze boven ons dorp vliegen.  

VLI 1 MIL KLU J D   F35 1x rond dit tijdstip approach 
voor baan 09, daarbij door 
landende F35 op 300 meter boven 
de woning van melder gevlogen. Dit 
is toegestaan.  

X 

LW19979 15-02-
2021 

16:07 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag! 
 
Voor de zoveelste keer de rust verstoord en 
met veel gebulder de lucht in plus 
Kerosinestank! Hert geluid weerkaatst hier 
tegen de gevel en en wordt helemaal niet  
zachter gevlogen , terwijl dit wel zou gebeuren 
om het geluid te dimmen. de overlast heeft hier 
al veel te lang geduurd zo langzamerhand 
5443  5444 West Noord 85 83  Marssum 108 
 Killer 05445 5447  
 
 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting 

Structurele melder. Meermaals 
uitleg gegeven over 
vliegbewegingen en daarbijhorend 
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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LW19982 15-02-
2021 

16:48 JELSUM 9057RE Tussen 16:48 en 17:15 uur 4x een F35 landing 
tussen de 119 dBA en 121 dBA . Gefeliciteerd, 
dat is een nieuw record. Mijn zoon (7 jaar)  
stond tot 4x te gillen in onze woonkamer van de 
schrik.  
 
Is ook niet zo gek. In onze woning meet ik in 
deze gevallen rond de 95 dB(A). Jullie 
overtreden hiermee de wet, Regeling 
geluidwerende voorzieningen militaire 
luchthavens 2015 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037108/2015-
11-01#Hoofdstuk4_Artikel12 
 
Graag verneem ik van jullie we dit kunnen 
verhelpen. De huidige isolatie uit 1986 werkt 
niet meer afdoende 

VLI 1 MIL KLU J D   Melder gesproken en uitleg 
gegeven over de situatie op 15 
februari. Betrof een F-35 die 
vanwege het slechte zicht niet kon 
landen en daardoor tot vier keer 
een doorstart moest maken. Bij de 
vijfde poging had de vlieger 
voldoende zicht om veilig te landen 

J 

LW19994 15-02-
2021 

16:48 JELSUM 9057RE Tussen 16:48 en 17:15 uur viermaal 
vluchtnummer 5446 met 119 tot 121 db(A)       
laag overgevlogen, met andere woorden, 
ontoelaatbaar vluchtgedrag boven onze 
woningen. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melder gesproken en uitleg 
gegeven over de situatie op 15 
februari. Betrof een F-35 die 
vanwege het slechte zicht niet kon 
landen en daardoor tot vier keer 
een doorstart moest maken. Bij de 
vijfde poging had de vlieger 
voldoende zicht om veilig te landen 

J 

LW19986 15-02-
2021 

16:48 LJOUWERT 8918LR Goedenavond! 
 
Ook vanmiddag met landen asociaal bezig 
5446 met diverse doorstarts alle meetpunten 
dik in de rode zone met als dieptepunt  Jelsum 
119Db De Weerkaatsing in WEST en NOORD 
duidelijk waarneembaar inclusief zwaar 
gebulder en trilling en extra nodige stank! 
Persoonlijk vinden wij dit een kwalijke zaak en 
gevaarlijke ontwikkeling dat gestoorde piloten 
dit soort capriolen uithalen boven 
omwonenden, meden gezien de vele 
noodlandingen en alle risico's van dien. de 
klagers worden afgescheept met leugens.. 
Tevens is er bewezen dat men wel stiller kan 
vliegen zoals vorige week na de Avondklok.  

VLI 1 MIL KLU J D   Melder per email uitleg gegeven 
over de situatie op 15 februari. 
Betrof een F-35 die vanwege het 
slechte zicht niet kon landen en 
daardoor tot vier keer een doorstart 
moest maken. Bij de vijfde poging 
had de vlieger voldoende zicht om 
veilig te landen 

E 
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Ook nu om 21:47 weer vliegen net als 10-02 na 
2100 uur dit bewijst weer dat het stiller kan.. 
2422 duidelijk hoorbaar 21:47 
Waar blijft de Handhaving?? Defensie 
overtreedt alle regels en maar liegen bedriegen 
Idd heel diep schamen zoals Twitter aangeeft! 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
4 u 
Hoeveel meer herrie gaat de  
@Kon_Luchtmacht 
 op #vlbleeuwarden nog produceren met de 
F35? De F16's deden dit net met 90db. De F35 
zojuist met een absurde 119db (+29db!). 
 
Een klacht insturen kan via: 
https://defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-
schadeclaims/geluidsoverlast/klachtenformulier 
(het kan zelfs zonder reactie van vliegbasis > 
doe het!) 
Alex Miedema 
@AlexMiedema 
· 
4 u 
Dit was weer een absurd luide inderdaad... 
noice cancelling koptelefoon kon er niet tegen 
op en kat in de stress. En dat binnen met alle 
ramen en deuren dicht. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
Als antwoord op  
@AlexMiedema 
 en  
@Kon_Luchtmacht 
121db aan herrie, nog 39 jaar te gaan... 
5:30 p.m. · 15 feb. 2021·Twitter Web App 
Alex Miedema 
@AlexMiedema 
· 
4 u 
Als antwoord op  
@geluidsmeetnet 
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 en  
@Kon_Luchtmacht 
Ik ga op  
@PolitiekBIJ1 
 stemmen. Die willen defensie omvormen tot 
een soort THW. Lijkt mij een uitstekend plan. 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
4 u 
F35 landt met 121db op #vlbleeuwarden. Jullie 
moeten je diep, maar dan ook zeer diep 
schamen  
@Kon_Luchtmacht 
, dat jullie dit mens en dier aandoen. Kom eens 
met een verklaring? Of durven jullie dit niet: 
wegkijken, net als de politiek. Gelukkig: het 
geluidsmeetnet liegt niet! 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
4 u 
En nóg een F35 met maar liefst 119db aan 
herrie. De  
@Kon_Luchtmacht 
 heeft met de F35 een enorm probleem op 
#vlbleeuwarden. Niet alleen zijn we massaal 
bedonderd, maar deze herrie is onmenselijk. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
4 u 
De F35 landt zojuist maar liefst 30db luider dan 
de F16. U leest het goed: 30db meer herrie in 1 
landing. De  
@Kon_Luchtmacht 
 onderzoekt nog waar die tsunami aan klachten 
vandaan komt. Is het wel de F35 die zoveel 
klachten veroorzaakt?  
 
#vlbleeuwarden 
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Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
4 u 
Hoeveel meer herrie gaat de  
@Kon_Luchtmacht 
 op #vlbleeuwarden nog produceren met de 
F35? De F16's deden dit net met 90db. De F35 
zojuist met een absurde 119db (+29db!). 
 
Een klacht insturen kan via: 
https://defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-
schadeclaims/geluidsoverlast/klachtenformulier 
(het kan zelfs zonder reactie van vliegbasis > 
doe het!) 

LW19987 15-02-
2021 

17:00 JELSUM 9057RG Het was vandaag eind van de middag rond de 
klok van 17 wel heel erg heftig. 

VLI 1 MIL KLU J D   Betrof een F-35 die vanwege het 
slechte zicht niet kon landen en 
daardoor tot vier keer een doorstart 
moest maken. Bij de vijfde poging 
had de vlieger voldoende zicht om 
veilig te landen 

X 

LW19985 15-02-
2021 

17:00 JELSUM 9057RK Ik woon al 45 jaar in Jelsum. In die jaren was 
het geluid van landende vliegtuigen meestal 
aanvaardbaar. Nu landde er een F 35 met een 
enorm irritant, donker en zwaar geluid. Dit 
geluid duurde ongeveer 20 seconden.  Daarna 
nog een. 
Wat staat ons te wachten als er straks nog 
meer F 35 toestellen bij komen. 
Voor mij is dit onaanvaardbaar! 

VLI 1 MIL KLU J D   Betrof een F-35 die vanwege het 
slechte zicht niet kon landen en 
daardoor tot vier keer een doorstart 
moest maken. Bij de vijfde poging 
had de vlieger voldoende zicht om 
veilig te landen 

X 



 Pagina 48 van 119  
 

 

LW19983 15-02-
2021 

17:00 KOARNJUM  9056PJ Kunnen jullie niet wat meer met de F16 vliegen 
en minder met de F35? Die is echt absurd luid. 
Niet bedoeld voor bewoond gebied. Svp 
rekening houden met de buren.  

VLI 1 MIL KLU J D   Melder per email uitleg gegeven 
over de situatie op 15 februari. 
Betrof een F-35 die vanwege het 
slechte zicht niet kon landen en 
daardoor tot vier keer een doorstart 
moest maken. Bij de vijfde poging 
had de vlieger voldoende zicht om 
veilig te landen 

E 

LW19980 15-02-
2021 

17:00 STIENS 9051LA Wat een lawaai van diverse F35's die 
vanmiddag landden, zoveel luider dan de 
F16's. Mag dit allemaal maar?  

VLI 1 MIL KLU J D   Op dag van melding is gevlogen 
vanaf baan 23. Bij de landing is 
langs de woning van melder 
gevlogen, die precies in de 
aanvliegroute ligt. Melder al eerder 
geïnformeerd over de F-35 en 
bijhorende geluidsniveaus. Geen 
verdere reactie gewenst 

X 

LW19989 15-02-
2021 

17:15 JELSUM 9057RE Geachte, 
Gistermiddag was echt raak. Ongehoord.!!15-
02-2021 - 16:48 - 119 dB(A) meetpunt Bredyk 
& 116 dB(A) contour 
15-02-2021 - 16:57 - 120 dB(A) meetpunt 
Bredyk & 116 dB(A) contour 
15-02-2021 - 17:06 - 119 dB(A) meetpunt 
Bredyk & 110 dB(A) contour 
15-02-2021 - 17:15 - 121 dB(A) meetpunt 
Bredyk & 113 dB(A) contour 
 
Dit kan echt niet. Te laag tijdens de doorstart. 
 
Ik hoop dat u een goede reden kan geven voor 
deze vliegbeweging. 
 

VLI 1 MIL KLU J D/A   Voicemail ingesproken en melder 
per email uitleg gegeven. Betrof 
een F-35 die vanwege het slechte 
zicht niet kon landen en daardoor 
tot vier keer een doorstart moest 
maken. Bij de vijfde poging had de 
vlieger voldoende zicht om veilig te 
landen 

E 
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LW19984 15-02-
2021 

17:15 LJOUWERT 8918LT Goedemiddag, 
Werd er om 16:10 al met veel gebulder 
opgestegen... het landen/doorstarts maken van 
5446 ging alle perken te buiten!! 
Meetpunt Jelsum: 16:48 119 DB, 16:57 120 
DB, 17:06 119 Db en ja, het kon nog luider 
17:15 121DB !! 
Asociaal hufterig vliegen is hiervoor nog te 
zacht uitgedrukt! 
Vergeten, dat er daar mensen wonen?  
Schandalig, en temeer, omdat er afgelopen 
week 
omstreeks 21:00 uur "muisstil" geland kon 
worden. 
Piloot 5446 heeft de hele avond en nacht tijd 
om zich eens diep te gaan schamen over zijn 
wangedrag!! Als hij tenminste weet hoe dat 
moet... 

VLI 1 MIL KLU J D/A  Taalgebruik Melder per email uitleg gegeven 
over de situatie op 15 februari. 
Betrof een F-35 die vanwege het 
slechte zicht niet kon landen en 
daardoor tot vier keer een doorstart 
moest maken. Bij de vijfde poging 
had de vlieger voldoende zicht om 
veilig te landen 

E 

LW19981 15-02-
2021 

17:20 MARSSUM 9034HN Landing F-35 met meer lawaai dan dragelijk is.  VLI 1 MIL KLU J D/A   Melder per email uitleg gegeven 
over de situatie op 15 februari. 
Betrof een F-35 die vanwege het 
slechte zicht niet kon landen en 
daardoor tot vier keer een doorstart 
moest maken. Bij de vijfde poging 
had de vlieger voldoende zicht om 
veilig te landen 

E 

LW20009 15-02-
2021 

19:50 LJOUWERT  8927AM Geluidsoverlast door 
F35 

VLI 1 MIL KLU J A   Melder per email uitleg gegeven 
over de situatie op 15 februari. 
Vanwege het slechte grondzicht is 
er niet gevlogen in de avond. Op 
tijdstip van de melding kan melder 
dus onmogelijk een F-35 gehoord 
hebben 

E 
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LW20522 15-02-
2021 

20:00 JELSUM 9057RD Goedemiddag, 
hierbij wil ik graag een klacht melden van de 
landing op maandagavond jl.  
Het aantal decibel was 121  dit is erg hoog, 
aangezien er in het wetboek staat dat het 
geluid in huis 40 decibel lager moet zijn, kan ik 
u vertellen dat dat niet het geval was. 

VLI 1 MIL KLU J A   Melder per email uitleg gegeven 
over de situatie op 15 februari. 
Betrof een F-35 die vanwege het 
slechte zicht niet kon landen en 
daardoor tot vier keer een doorstart 
moest maken. Bij de vijfde poging 
had de vlieger voldoende zicht om 
veilig te landen 

E 

LW19988 15-02-
2021 

21:52 LJOUWERT 8918LT Goedenavond, 
 
Geldt de avondklok niet voor de vliegbasis??? 
Of trekken jullie je daar ook niets van aan?  
Toestel 2422 vliegt rondjes boven Noord 
Friesland! Tijdstip 21:52 en duidelijk hoorbaar. 

VLI 1 MIL KLU J A   Vanwege het slechte zicht is er niet 
gevlogen vanaf vliegbasis 
Leeuwarden op het moment van 
melding. Melder hierover per email 
geïnformeerd 

E 
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LW19995 16-02-
2021 

16:10 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag, 
 
Wederom met bruut geweld de lucht met 
meerdere straaljagers  en kerosinestank! 
5441 5442  JDI 01 Jedi 04 Jedi lijkt wel 
bezopen op ft  
5451 5452 5453 5454 1503  Dit soort 
oefeningen doe je niet boven omwonenden. 
Het is hier een aaneenschakeling van overlast 
dus dat verhaal van zgn. meer in eigen land 
oefenen is de zoveelste leugen, Het regent niet 
voor niets zoveel klachten! 
 
17:34 Landing kan ineens wel zachter.. 
Oefening  voor binnenkomst na Avonklok? 
{10Februari 2121 15 feb 2147 }!! 
 5453 5452, 5451,5454, 5443 1502 Jedi 01 
Jedi 04 65444 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
6 u 
Wanneer laat de  
@Kon_Luchtmacht 
 van zich horen inzake de enorme herrie van de 
F35 op #vlbleeuwarden. In Noorwegen is men 
duidelijk: 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
15 feb. 
Als antwoord op  
@AlexMiedema 
 en  
@Kon_Luchtmacht 
121db aan herrie, nog 39 jaar te gaan... 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
15 feb. 
F35 landt met 121db op #vlbleeuwarden. Jullie 
moeten je diep, maar dan ook zeer diep 

VLI 1 MIL KLU J D   Structurele melder. Meermaals 
uitleg gegeven over 
vliegbewegingen en daarbijhorend 
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 52 van 119  
 

 

schamen  
@Kon_Luchtmacht 
, dat jullie dit mens en dier aandoen. Kom eens 
met een verklaring? Of durven jullie dit niet: 
wegkijken, net als de politiek. Gelukkig: het 
geluidsmeetnet liegt niet! 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
15 feb. 
En nóg een F35 met maar liefst 119db aan 
herrie. De  
@Kon_Luchtmacht 
 heeft met de F35 een enorm probleem op 
#vlbleeuwarden. Niet alleen zijn we massaal 
bedonderd, maar deze herrie is onmenselijk. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
15 feb. 
De F35 landt zojuist maar liefst 30db luider dan 
de F16. U leest het goed: 30db meer herrie in 1 
landing. De  
@Kon_Luchtmacht 
 onderzoekt nog waar die tsunami aan klachten 
vandaan komt. Is het wel de F35 die zoveel 
klachten veroorzaakt?  
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LW19991 16-02-
2021 

16:10 STIENS 9051KK Veel te hard VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof 4x opstijgende F-
135's zonder naverbrander vanaf 
baan 23 richting Marssum. Melder 
wenst geen verdere reactie 

X 

LW20521 16-02-
2021 

16:11 LJOUWERT  8927AM Al een tijd verbazen we ons over de 
hoeveelheid DB die we meten in onze wijk. 
Blitseard. Na aansporing van de buren doe ik 
nu een melding. Het geluid van de JSF is 
regelmatig 85 dB. Dat zit op de pijngrens en we 
kunnen geen gesprek voeren. Ook binnen 
voelen we de trillingen en de wanddecoratie trilt 
aan de muur. Als je buiten staat moet je zeker 
je oren afschermen. Ik maak me zorgen wat het 
doet voor de oren van onze jonge 
wijkbewoners, de kinderen. 

VLI 1 MIL KLU J D Kinderen Melder per email geïnformeerd over 
de invoering van de F-35 en 
daarbijhorende onderwerpen als 
geluid. We begrijpen de zorgen van 
melder. Tevens aangeraden 
hierover contact te zoeken met de 
COVM vertegenwoordiger van 
gemeente Leeuwarden 

E 

LW19990 16-02-
2021 

16:13 KOARNJUM 9056PR Moet dat nu met zo veel lawaai dat opstijgen VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof het opstijgen van 4x 
F-35 zonder naverbrander vanaf 
baan 23 richting Marssum. Het 
geluid kan daarbij de woning van 
melder bereikt hebben. Melder 
hierover per email geïnformeerd. 

E 

LW19992 16-02-
2021 

16:20 STIENS 9051SN De enorme herrie van de F35 komt mij de keel 
uit! 
Dat we eerder en ook nu nog zo voor de gek 
zijn/worden gehouden is niet te pruimen! Stop 
met die herrie en vlieg rustig naar oorden waar 
niemand er last van heeft en gooi dan pas de 
"gaskraan" open! Dat kan, en dat weten jullie!!!! 

VLI 1 MIL KLU J D   Melder per email geïnformeerd over 
de invoering van de F-35 en 
daarbijhorende onderwerpen als 
geluid en vliegroutes. Tevens 
melder aangeraden contact te 
zoeken met de COVM 
vertegenwoordiger van zijn 
gemeente 

E 

LW19993 16-02-
2021 

16:25 LJOUWERT 8925JK Het overvliegen maakte zodanig lawaai dat ik 
een telefoongesprek moest onderbreken en de 
vloer van mijn huis onder mijn voeten voelde 
trillen. Het duurde ook veel langer dan anders.  

VLI 1 MIL KLU J D Trillingen Melding betrof het opstijgen van 4x 
F-16 met gebruik van de 
naverbrander vanaf baan 23 in de 
richting van Marssum. Hierbij 
vrijgekomen geluid kan de woning 
van melder bereikt hebben. Melder 
hierover per email geïnformeerd 

E 



 Pagina 54 van 119  
 

 

LW19998 16-02-
2021 

16:25 STIENS 9051CA Goedenavond, 
 
Vanmiddag om 16.25 stond ik in de tuin en 
toen vloog er een F35 over. Ik kon mijn man 
niet verstaan, die naast me stond. Daarnaast is 
het een erg hard geluid wat zelfs een piep 
geluid in het oor veroorzaakt.  
Dit lijkt me niet de bedoeling en ook niet goed 
voor de gezondheid.  

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid Op moment van melding vloog er 
geen F-35 over Stiens. Wel stegen 
er vier F-16's met gebruik van de 
naverbrander op de genoemde tijd 
op vanaf baan 23 richting Marssum. 
Melder hierover per email 
geïnformeerd 

E 

LW19996 16-02-
2021 

17:34 LJOUWERT 8918LT Goedemiddag,  
Het is vanmiddag weer bar en boos met de 
herrie, 16:11 en 16:26 massaal met bulderend 
kabaal opstijgen van 8 oorlogsmachines! 
En wederom trillende ramen...telefoongesprek 
niet meer te verstaan! 
Van rekening houden met omwonenden en 
beperken van de herrie, is ondanks de beloftes 
nog steeds geen sprake.  
Landen van 5453 en 5452 weer zo goed als 
geruisloos.. Het kan dus wel! 

VLI 1 MIL KLU J D/A Gezondheid, 
Milieubelasting, 
Trillingen 

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

X 

LW19997 16-02-
2021 

18:18 LJOUWERT 8918LR Goedenavond 
 
Nu ook nog de vervuilende Hercules Roque 01 
hier gif te sproeien. Schandalig voor woorden! 
Twitter zegt meer dan genoeg. Luchtvervuiling 
De lucht prikt en is zwaar vervuild! 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
Wanneer laat de  
@Kon_Luchtmacht 
 van zich horen inzake de enorme herrie van de 
F35 op #vlbleeuwarden. In Noorwegen is men 
duidelijk: 
11:17 a.m. · 16 feb. 2021·Twitter Web App 
SOS Heemskerk 
@SOS_Heemskerk 
· 
38 m 
Als antwoord op  
@geluidsmeetnet 

MEU 1 MIL KLU J A Gezondheid, 
Milieubelasting 

Structurele melder. Meermaals 
uitleg gegeven over 
vliegbewegingen en daarbijhorend 
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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 en  
@Kon_Luchtmacht 
Dat was een indrukwekkende uitzending. Staat 
mij nog goed in het geheugen. Laag frequent 
geluid is wel degelijk schadelijk  
@rivm 
Noorse defensie betaalt flinke compensatie 
voor lawaai F-35 
In de Noorse plaats Ørland werd de F-35 
ontvangen als 'de hoofdprijs', maar toen de 
toestellen eenmaal in de lucht waren, bleek de 
geluidsoverlast erger dan verwacht. 
nos.nl 

LW20003 16-02-
2021 

19:40 STIENS 9051CA Goedenavond, 
Vanavond om 19.40 uur vloog er een 
straaljager over ons huis. Het geluid was 
dermate dat wij de televisie niet meer hoorden 
en het volume moeten verhogen.  
Dit is erg vervelend en gebeurd vaak.  

VLI 1 MIL KLU J A   Op het moment van de melding 
stegen er vier F-16's met 
naverbrander en twee F-35's 
zonder op vanaf baan 23 in 
zuidwestelijke richting. Op het 
moment van de melding vloog er 
geen vliegtuig over Stiens. Melder 
hierover per email geïnformeerd 

E 

LW20008 16-02-
2021 

19:40 STIENS  9051AW De ramen trillen in de sponningen en de vloer 
trilt en veel lawaai van vliegtuigen die volgens 
mij nog niet zijn opgestegen. Onacceptabel 
veel hinder.  

VLI 1 MIL KLU J A Trillingen Op het moment van de melding 
stegen er vier F-16's met 
naverbrander en twee F-35's 
zonder op vanaf baan 23 in 
zuidwestelijke richting. Op het 
moment van de melding vloog er 
geen vliegtuig over Stiens. Melder 
hierover per email geïnformeerd 

E 
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LW20007 16-02-
2021 

19:41 LJOUWERT 8918LR Goedenavond! 
 
Wederom is de terreurbende in de lucht met 
meerdere straaljagers gebulder en 
kerosinestank! 
FT 35 LTNG BTO@ NOORD West 87DB>> 
plus weerkaatsing Marssum 
5441  BLADE 01 2422 2423  2424  Noord 89 
DB asociaal gedrag is het en verantwoorde 
lijken kijken allemaal weg ! Schaam jullie heel 
diep met dit egoïstische gedrag en  neem eens 
je verantwoording verantwoordelijken Defensie 
heft nergens boodschap aan doet in de praktijk 
niets met de klachten! Lees Twitter! 

VLI 1 MIL KLU J A Gezondheid, 
Milieubelasting 

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

X 

LW20011 16-02-
2021 

19:42 LJOUWERT 8918LT Goedenavond, 
Welkom in de hel die Leeuwarden heet! 
Absurd wat een bulderend kabaal.. 
F35LTING 87 Db, BT02 88 Db, BLADE 01 88 
Db, 2422 en 2423 88 Db en 2422 84 Db.  
De hele F-35 vloot de lucht in...en dit is het nog 
maar een begin van wat ons hier de komende 
tijd te wachten staat... 
Schandalig, dat dit mogelijk is boven bewoond 
gebied...onze "future " wordt hierdoor totaal om 
zeep geholpen...het is hier zo langzamerhand 
onleefbaar geworden!! 

VLI 1 MIL KLU J A Gezondheid, 
Milieubelasting 

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

X 

LW20004 16-02-
2021 

19:42 STIENS 9051BJ Geluidsoverlast 2 vliegtuigen(f35?) boven 
Stiens. Tv was niet meer hoorbaar!  

VLI 1 MIL KLU J A   Op het moment van de melding 
stegen er vier F-16's met 
naverbrander en twee F-35's 
zonder op vanaf baan 23 in 
zuidwestelijke richting. Op het 
moment van de melding vloog er 
geen vliegtuig over Stiens. Melder 

hierover per email geïnformeerd 

E 

LW20000 16-02-
2021 

19:45 FRJENTSJER 8802ZE Bij overvliegen van vliegtuigen is televisie niet 
meer verstaanbaar. Het is echt erger dan 
andere jaren.  
Dit is de eerste keer dat ik er een bericht over 
stuur.  

VLI 1 MIL KLU J A   Op het moment van de melding 
waren net twee F-35's opgestegen 
vanaf baan 23 in zuidwestelijke 
richting. Daarna is langs de woning 
van melder gevlogen. Melder 
hierover per email geïnformeerd 

E 
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LW20002 16-02-
2021 

19:45 LJOUWERT 8926XJ Hels kabaal  momenteel elke avond. 
Huisdieren zijn angstig. Wordt boven de stad 
gevlogen 

VLI 1 MIL KLU J A Angst, Dieren Melding betrof het opstijgen van 4x 
F-16 met naverbrander vanaf baan 
23, dat is ruim 5 km van woning van 
melder. Verder hebben er geen 
toestellen boven de stad gevlogen. 
Melder wenst geen reactie 

X 

LW19999 16-02-
2021 

19:45 LJOUWERT  8923AV Het woongenot word door de vele 
vliegbewegingen er niet beter op. 
Vind het een  kwalijke zaak dat er veel meer 
gevlogen word en ook nog meer lawaai wat de 
gezondheid niet ten goede komt. 
Hoe is het mogelijk dat er nog gevlogen word 
terwijl dat er geen geldige vergunning is. 

VLI 1 MIL KLU J A   Op het moment van de melding 
stegen er vier F-16's met 
naverbrander en twee F-35's 
zonder op vanaf baan 23 in 
zuidwestelijke richting. Melder 
hierover per email geïnformeerd 

E 

LW20010 16-02-
2021 

19:45 LEKKUM 9081AK Wat een klere herrie. Vanmiddag ook al een 
paar keer.  
Zelfs de poes vloog angstig door het huis. 
Dit is de eerste keer dat ik een klacht indien 
maar het zal zeker niet de laatste keer zijn. 

VLI 1 MIL KLU J A   Op het moment van de melding 
stegen er vier F-16's met 
naverbrander en twee F-35's 
zonder op vanaf baan 23 in 
zuidwestelijke richting. Melder 
hierover per email geïnformeerd 

E 
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LW20005 16-02-
2021 

19:45 RYPTSJERK 9256HZ Ik draag de defensie een warm hart toe, ik ben 
reserveofficier buiten dienst, de F16 gleed altijd 
over Ryptsjerk en OK bij avond/nachtvliegen 
stoorde ik me wel eens aan het 
achtergrondlawaai. Ook het proefdraaien? van 
motoren van de F16 drong hier wel eens wat 
binnen. Ik vond vroeger wel grappig de veren 
van de Hormann garagedeuren resoneerden 
dan wat en de hond keek dan altijd zeer 
verbaast.  
Het hoort er bij en je hebt een defensie 
apparaat nodig.  
 
Maar dit is niet grappig. Dit slaat echter alles, je 
kan de lage tonen voelen, het dreunt naar 
binnen en ik moet mijn TV harder zetten, ik heb 
het een half jaar gegeven om er aan te wennen 
maar dit is te belachelijk voor woorden. In 
coronatijd met de headset op in een conference 
call en nog hoor je het. 
 
We zitten nu gedwongen thuis en dus toon je 
respect OOK de luchtmacht. Dat betekent 
overigens ook zoals op 4 november 2020 dat je 
niet vliegt als er erediensten in de avond 
worden gehouden zoals toen de dankstond. 
Waar is jullie respect? 
 
Ik heb ooit gewerkt in Oirschot waar de NF5 
omhoog ging vanaf Eindhoven, zelfs dat was te 
harden maar dit? 
    
Ga werken aan een oplossing, natuurlijk moet 
je nachtvliegen leren en je zult ergens moeten 
starten en natuurlijk weer landen maar waarom 
moet dat met zoveel meer lawaai dan de F16? 
 
Verzin iets! 

VLI 1 MIL KLU J A   Op het moment van de melding 
stegen er vier F-16's met 
naverbrander en twee F-35's 
zonder op vanaf baan 23 in 
zuidwestelijke richting. Melder 
hierover per email geïnformeerd 

E 
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LW20006 16-02-
2021 

19:45 STIENS 9051EM Dreunende trillend zwaar geluid.  
Radio -tv niet meer te horen! 
Wat erg met deze vliegtuigen. 

VLI 1 MIL KLU J A   Op het moment van de melding 
stegen er vier F-16's met 
naverbrander en twee F-35's 
zonder op vanaf baan 23 in 
zuidwestelijke richting.  Melder 
hierover per email geïnformeerd 

E 

LW20012 17-02-
2021 

15:28 ALDTSJERK 9064DD Sinds de komst van de F35 hebben wij 
aanzienlijk meer geluidshinder van de 
vliegtuigen, met name de F35. Zo erg dat we 
binnen even geen telefoon en normale 
gesprekken kunnen voeren zodra dit toestel of 
meerdere toestellen is overgevlogen. Vind dit 
een enorme ergernis dat ik zo mijn 
werkzaamheden en privé gesprekken niet meer 
kan voeren, maar ook o.a. tv en radio luider 
moet gaan zetten. Dit was niet het geval met de 
F16.  
Graag zouden wij willen weten wat defensie 
hier aan gaat doen. 
 
Reactie kan zowel per mail als telefonisch 
overdag. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melder gesproken, goed gesprek 
gehad en geïnformeerd over de F-
35 en daarbijhorende onderwerpen 
als geluid. Melder geadviseerd 
contact te houden met de COVM-
vertegenwoordiger  

J 

LW20015 17-02-
2021 

16:08 LJOUWERT 8918LT Goedemiddag, 
 
De zoveelste klacht over de abnormale herrie 
van 7 opstijgende straaljagers. 
Meetpunt Noord geeft opnieuw 85 tot 87 DB 
aan... 
De rust en schone lucht waar Friesland altijd 
om bekend stond is helaas voorgoed 
verdwenen... 
De terreur van de vliegbasis is zo 
langzamerhand niet meer te accepteren...en 
gaat ten koste van ons welzijn en onze 
gezondheid.  

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting 

Structurele melder. Meermaals 
uitleg gegeven over 
vliegbewegingen en daarbijhorend 
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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LW20013 17-02-
2021 

16:10 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag! 
 
Weer "goed" bezig met zoveel  straaljagers 
inclusief stank en gebulder de lucht in, 
schandalig is het wat defensie hier dagelijks 
boven omwonenden neerzet!! 5441 5442  1503 
West/Noord 87 DB>> Marssum 112DB>> 
16:05  5443 5454 5451 5452 asociaal gedrag!! 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
F35 landt met 121db op #vlbleeuwarden. Jullie 
moeten je diep, maar dan ook zeer diep 
schamen  
@Kon_Luchtmacht 
, dat jullie dit mens en dier aandoen. Kom eens 
met een verklaring? Of durven jullie dit niet: 
wegkijken, net als de politiek. Gelukkig: het 
geluidsmeetnet liegt niet! 
5:26 p.m. · 15 feb. 2021·Twitter Web App 
4 
 Vind-ik-leuks 
Carla 4Health 
@CarlavanderVee4 
· 
15 feb. 
Als antwoord op  
@geluidsmeetnet 
 en  
@Kon_Luchtmacht 
Dit was echt erg, ik heb de dakpannen 
nagekeken en mijn glaswerk in de keuken. 
Martine Zeijlemaker 
@MartineZeijlem1 
· 
16 feb. 
Als antwoord op  
@geluidsmeetnet 
 en  
@Kon_Luchtmacht 
Het voelde alsof mijn broekspijpen om mn 
benen wapperden 
Elise 
@Frisian77 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting 

Structurele melder. Meermaals 
uitleg gegeven over 
vliegbewegingen en daarbijhorend 
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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· 
16 feb. 
Als antwoord op  
@geluidsmeetnet 
 en  
@Kon_Luchtmacht 
Nou inderdaad!!!!! Ze hebben er niks van ze 
passen niks aan en zitten er blijkbaar niet mee. 
Ze geven nog een tandje harder gas  
@NOS 
  
@RTLnieuws 
 ik zou me erns in de f35 #Leeuwarden 
verdiepen. De overlast is enorm. 
Milieuvergunningen toveren ze mee, metingen 
zijn vals,kloppen niet 



 Pagina 62 van 119  
 

 

LW20016 17-02-
2021 

16:11 DRONRYP 9035VK Meerdere vliegtuigen met veel lawaai VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof vier F-35's die ten 
tijde van melding langs woning van 
melder vlogen. Melder wenst geen 
verdere reactie 

X 

LW20014 17-02-
2021 

16:11 LJOUWERT 8921VP Dusdanig veel geluid van stijgende straaljagers 
dat ik mijzelf niet verstaanbaar kan maken bij 
het thuiswerken, en collega's ook niet kan 
verstaan. 
 
De hoeveelheid vliegbewegingen en het 
bijbehorende geluid is het afgelopen echt 
enorm aanwezig geworden, sowieso onhandig 
met het thuiswerken en bij tijden gewoon 
schunnig hard als je nagaat dat ik op 6 
kilometer van de vliegbasis woon. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof het opstijgen van 
drie F-35's (JEDI flight) zonder 
naverbrander vanaf baan 23 in 
zuidwestelijke richting. We 
begrijpen dat het af en toe lastig is 
met thuiswerken.  Melder hierover 
per email geïnformeerd 

E 

LW20495 17-02-
2021 

19:30 SNAKKERBUORREN 9083AD Tussen 19.30 en 20.00 uur last van veel lawaai 
van overvliegende straaljagers. 
Het geluid is erg zwaar en daardoor is ondanks 
goed geïsoleerd huis de tv niet meer te volgen. 

VLI 1 MIL KLU J A   Melding betrof het opstijgen van 4x 
F-16 met naverbrander en 2x F-35 
zonder vanaf baan 23 in 
zuidwestelijke richting. Melding 
hierover per email geïnformeerd 

E 

LW20019 17-02-
2021 

19:36 STIENS  9051HV Het is extreem. De ramen trillen wanneer een 
vliegtuig(vermoedelijk F35) de motoren start en 
gaat opstijgen. Onbegrijpelijk dat dit wordt 
toegestaan. Wordt er nog aanvullend 
onderzoek gedaan naar het aantal decibel? Dit 
kan en mag niet zo doorgaan.  

VLI 1 MIL KLU J A Trillingen Melding betrof het opstijgen van 
twee F-16's met gebruik van de 
naverbrander vanaf baan 23 in 
zuidwestelijke richting.  Melder 
hierover per email geïnformeerd 

E 

LW20493 17-02-
2021 

19:38 SNAKKERBUORREN 9083AG Al weer die herrie, kan het nu nooit eens 
stoppen. Ramen rammelen uit het huis.  

VLI 1 MIL KLU J A Trillingen Melding betrof het opstijgen van 2x 
F-16 met naverbrander en 2x F-35 
zonder vanaf baan 23 in 
zuidwestelijke richting. Melding 
hierover per email geïnformeerd 

E 
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LW20018 17-02-
2021 

19:39 LJOUWERT 8916EM Ok klaag normaal gesproken nooit maar begint 
inmiddels wel een beetje extreem te worden . 
Moet echt gesprekken onderbreken omdat je 
niet boven het geluid uit komt. 

VLI 1 MIL KLU J A   Melding betrof het opstijgen van 2x 
F-16 met naverbrander en 2x F-35 
zonder vanaf baan 23 in 
zuidwestelijke richting. Melding 
hierover per email geïnformeerd 

E 
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LW20023 17-02-
2021 

19:39 LJOUWERT 8918LR Goedenavond!! 
 
Wederom asociaal gebulder en kerosinestank 
meerdere Straaljagers, het is een drama! 
 BOLT 01  5441 5442 Noord West 87 
weerkaatsing Marssum 111DB>> 
19:37 5442 5444 87 Db Noord  2422  
Lees de Twitterberichten Defensie en doe er 
wat mee!!!! Nu nog steeds  2421 gestoord!!! 
N.b 15:05 0703 ook meetpunten rood  
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
5 m 
Niet te bevatten hoeveel lawaai jullie vanavond 
weer produceren  
@Kon_Luchtmacht 
. 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
58 m 
Mooi:  
@provfryslan 
 adviseert  
@Defensie 
 alvast de straaljagers zo hoog mogelijk boven 
Friesland te laten vliegen; niet op 4 tot 9 
kilometer hoogte, maar op tussen de 12 en 17 
kilometer hoog. ,,Fryslân is een provincie van 
rust, ruimte en natuur. Dit willen wij graag zo 
houden.’’ 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
1 u 
F35 gemiddeld +19db luider dan de F16 tijdens 
de landing zojuist in Jelsum (zie grafiek). Wat 
we nu ook concluderen is dat de F35 extra 
luidruchtig is met wat tegenwind en wat regen. 
Hollands weer zeg maar. Van de  

VLI 1 MIL KLU J A Gezondheid, 
Milieubelasting 

Structurele melder. Meermaals 
uitleg gegeven over 
vliegbewegingen en daarbijhorend 
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 
 geen enkel bericht: 100% stilte. 
#vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
3 u 
4x F16 gemiddeld 100db 
3x F35 gemiddeld 111db 
 
Verschil gemiddeld zojuist 11db tussen F16 en 
F35 bij de start in Marsum. Zoveel meer herrie! 
Weet u nog: de  
@Kon_Luchtmacht 
 beloofde met de komst van de F35 nagenoeg 
evenveel herrie als de F16 tijdens een start op 
#vlbleeuwarden. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden heeft geretweet 
SOS Heemskerk 
@SOS_Heemskerk 
· 
16 feb. 
Als antwoord op  
@geluidsmeetnet 
 en  
@Kon_Luchtmacht 
Dat was een indrukwekkende uitzending. Staat 
mij nog goed in het geheugen. Laag frequent 
geluid is wel degelijk schadelijk  
@rivm 
Noorse defensie betaalt flinke compensatie 
voor lawaai F-35 
In de Noorse plaats Ørland werd de F-35 
ontvangen als 'de hoofdprijs', maar toen de 
toestellen eenmaal in de lucht waren, bleek de 
geluidsoverlast erger dan verwacht. 
nos.nl 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
 
 
Elise 
@Frisian77 



 Pagina 66 van 119  
 

 

· 
21 u 
Als antwoord op  
@geluidsmeetnet 
 en  
@Kon_Luchtmacht 
Daar zijn ze op de basis minder egoïstisch 
aangelegd en hebben ze minder autistische 
trekjes. Helaas hier meer. 
· 
16 feb. 
Wanneer laat de  
@Kon_Luchtmacht 
 van zich horen inzake de enorme herrie van de 
F35 op #vlbleeuwarden. In Noorwegen is men 
duidelijk: 
 
 
Elise 
@Frisian77 
· 
2 u 
Als antwoord op  
@geluidsmeetnet 
 en  
@Kon_Luchtmacht 
Op de snelweg dacht ik fat er een bom vi zo’n 
kolere herrie. Mijn kinderen sidderden. Echt 
extreem luidruchtig! Was boven #Dronrijp 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
En nóg een F35 met maar liefst 119db aan 
herrie. De  
@Kon_Luchtmacht 
 heeft met de F35 een enorm probleem op 
#vlbleeuwarden. Niet alleen zijn we massaal 
bedonderd, maar deze herrie is onmenselijk. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
F35 landt met 121db op #vlbleeuwarden. Jullie 
moeten je diep, maar dan ook zeer diep 
schamen  
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@Kon_Luchtmacht 
, dat jullie dit mens en dier aandoen. Kom eens 
met een verklaring? Of durven jullie dit niet: 
wegkijken, net als de politiek. Gelukkig: het 
geluidsmeetnet liegt niet! 
5:26 p.m. · 15 feb. 2021·Twitter Web App 
4 
 Vind-ik-leuks 
Carla 4Health 
@CarlavanderVee4 
· 
15 feb. 
Als antwoord op  
@geluidsmeetnet 
 en  
@Kon_Luchtmacht 
Dit was echt erg, ik heb de dakpannen 
nagekeken en mijn glaswerk in de keuken. 
Martine Zeijlemaker 
@MartineZeijlem1 
· 
16 feb. 
Als antwoord op  
@geluidsmeetnet 
 en  
@Kon_Luchtmacht 
Het voelde alsof mijn broekspijpen om mn 
benen wapperden 
Elise 
@Frisian77 
· 
16 feb. 
Als antwoord op  
@geluidsmeetnet 
 en  
@Kon_Luchtmacht 
Nou inderdaad!!!!! Ze hebben er niks van ze 
passen niks aan en zitten er blijkbaar niet mee. 
Ze geven nog een tandje harder gas  
@NOS 
  
@RTLnieuws 
 ik zou me erns in de f35 #Leeuwarden 
verdiepen. De overlast is enorm. 
Milieuvergunningen toveren ze mee, metingen 
zijn vals,kloppen niet 
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LW19816 17-02-
2021 

19:40 GYTSJERK 9061AP Hele huis trilt kinderen  die net op bed liggen 
wakker van diepe donkere geluid van nieuwe 
vliegtuig. 3 keer achter elkaar 

VLI 1 MIL KLU J A Kinderen, 
Trillingen 

Melding betrof het opstijgen van 2x 
F-16 met naverbrander en 2x F-35 
zonder vanaf baan 23 in 
zuidwestelijke richting. Melding 
hierover per email geïnformeerd 

E 

LW20020 17-02-
2021 

19:40 LJOUWERT 8918LM Voor de zoveelste keer is het raak. Ik kan niet 
eens rustig eten en zit weer eens met 
hartklopping te wachten tot het gebulder 
ophoudt. Ik durf op bepaalde tijden amper nog 
iets te eten want het risico dat het verstoord 
wordt is groot. Maar eigenlijk kan het de hele 
dag niet want de kans is groot dat de 
vliegtuigen weer in de lucht zijn. En leg me ook 
maar eens uit waarom jullie vanwege de 
avondklok wel stil kunnen vliegen. Ja jullie zijn 
gespot dus het is wel duidelijk dat de basis zich 
hier niet aan houdt! 

VLI 1 MIL KLU J A Gezondheid, 
Milieubelasting 

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

X 

LW20024 17-02-
2021 

19:40 LJOUWERT 8918LT Goedenavond, 
Niet normaal meer deze herrie vandaag. 
Wat zijn we hier op een vreselijke manier 
bedonderd met die belevingsvluchten.  
Kabaal F-35 vele malen luider dan F-16. 
5443 84 DB, 5444 84 dB, BOLT01 87 Db, 
54442 88Db, 2422 86 Db en om 19:50 2421 
met 86 Db!! 
Asociaal om omwonenden dagelijks met deze 
lawaai terreur en luchtvervuiling te 
confronteren!! 
Maar defensie heeft hier geen enkele 
boodschap aan!! 

VLI 1 MIL KLU J A Gezondheid, 
Milieubelasting 

Structurele melder. Meermaals 
uitleg gegeven over 
vliegbewegingen en daarbijhorend 
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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LW20022 17-02-
2021 

19:45 LEKKUM 9081AK Wat een klere herrie. De ramen rammelen in de 
sponningen en de poes is in paniek. 
Graag stoppen met die nieuwe vliegtuigen. 
Waarom kan ik maar één tijd invullen? 
Jullie weten zelf toch wanneer je vliegt en hoe 
laat! 

VLI 1 MIL KLU J A Dieren, Trillingen Melding betrof drie F-16's met 
naverbrander en twee F-35's 
zonder naverbrander die door 
elkaar heen opstegen rond tijdstip 
van melding. Toestellen vlogen in 
zuidwestelijke richting. Melder 
hierover per email geïnformeerd 

E 

LW20021 17-02-
2021 

19:56 LJOUWERT 8915HD Sinds het komen van de nieuwe F-35 een 
enorme grote toename van de geluidsoverlast, 
het is niet meer normaal. De toezeggingen dat 
de F-35 een beetje meer geluid ging maken is 
voor ons een grote leugen de F-16 hoorde we 
nauwelijks in ons huis nu moeten we geregeld 
telefoon gesprekken stoppen vanwege het 
geluid en het is ook zeer storend bij de online 
lessen van mijn zoon en vrouw. 
Het lijkt ook wel dat er veel meer gevlogen 
word met de F-35 dan voor heen met de F-16 
vanwege de enorme toename van  de 
geluidsoverlast overdag en avonds. 
Nogmaals het is niet normaal meer graag met 
spoed een oplossing. 

VLI 1 MIL KLU J A Kinderen Melder telefonisch gesproken en 
uitleg gegeven over de F-35 en de 
invoering ervan. Onderwerpen als 
geluid besproken. Fijn gesprek 
gevoerd. 

E 
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LW20026 17-02-
2021 

20:58 LJOUWERT 8918LR Goedenavond Defensie 
 
Netjes  voor de Avondklok binnen 
10 februari 21:21  15 februari 21:47  16 februari 
21:10 Verklaar u eens nader defensie wat moet 
dit voorstellen?? de herrie heeft zich nu 
verplaatst naar Wyns. .Nu moet er toch wel een 
belletje gaan rinkelen of?? defensie moet de 
omwonenden meer betrekken in het geluid! 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
4 m 
De geluidshel van de F35 gemeten zojuist in 
het dorp Wyns. Links op de grafiek een F16, 
rechts ziet u de impact van 2 F35's die zojuist 
landen op #vlbleeuwarden. Let op: meetpunt 
ligt zeker 200 meter vanaf het vliegpad. 
Daadwerkelijke herrie veel hoger. Wat nu  
@Kon_Luchtmacht 
 ? 

VLI 1 MIL KLU J A Gezondheid, 
Milieubelasting 

Structurele melder. Meermaals 
uitleg gegeven over 
vliegbewegingen en daarbijhorend 
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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LW20027 17-02-
2021 

21:00 BRITSUM 9055LN Hallo, wat maken jullie een vreselijke 
pokkeherrie met die avond vluchten. Tijdens 
het landen  van vanavond trillen bij ons de 
plissés die voor de ramen hangen  (dan spreek 
ik wel te verstaan aan de binnenkant van ons 
huis)  Ik meende te lezen in de Leeuwarder 
courant dat jullie je best zouden doen om 
minder geluidsoverlast te veroorzaken met de 
F35. Of is dit nu ook al FAKE NEWS!!!!!! Want 
het lijkt er totaal niet op dat dit gebeurd. Er zijn 
namelijk best wel momenten dat het wel vele 
malen stiller kan, dat wij bij ons in de kamer 
zitten en tegen elkaar zeggen; Zie je wel dat 
het wel kan? 
Nu wil ik niet zo'n standaard antwoord van jullie 
terug met van; we houden ons aan de regels 
en we doen echt ons best wel, want daar heb ik 
geen ene reet aan. Beter jullie best doen voor 
rustige landingen hebben alle buren van de 
basis wat aan, en weet je, jullie kunnen het 
best wel. Maar nu nog tot uitvoering brengen. 

VLI 1 MIL KLU J A   Melding betrof de landing van vier 
F-16's en twee F-35's. Omdat in de 
avond alleen straight in landingen 
uitgevoerd worden, vliegen de 
toestellen in een treintje achter 
elkaar aan. Melding hierover per 
email geïnformeerd 

E 

LW20025 17-02-
2021 

21:00 BURDAARD 9111GM Storend geluid vliegtuigen VLI 1 MIL KLU J A   Melding betrof de landing van vier 
F-16's en twee F-35's. Omdat in de 
avond alleen straight in landingen 
uitgevoerd worden, vliegen de 
toestellen in een treintje achter 
elkaar aan. Melding hierover per 
email geïnformeerd 

E 

LW20028 17-02-
2021 

22:01 LJOUWERT 8917EB Geluidsoverlast.... 
Eerder die dag (tussen 15:30 en 16:15) was het 
enorm extreem en nu hoor ik het ‘s avonds laat 
opnieuw. 
 
Persoonlijk vind ik 1 dagdeel straaljagergeluid 
wel afdoende. 

VLI 1 MIL KLU J A   Op tijdstip van melding stonden 
onze vliegtuigen al aan de grond. 
Melder wel uitleg gegeven over de 
momenten eerder op de dag. 
Tevens uitleg gegeven over het 
militaire luchtruim boven de 
provincie. 

E 
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LW20499 18-02-
2021 

16:19 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag! 
 
Wederom met gigantisch gebulder hier boven 
omwonenden oorlogje voeren ,gestoord gedrag 
is het van Defensie plus Kerosinestank! 
  5443  BT0 5445 /BOLT03 5445  KIller  5452 
West 83 Db Noord 79 Db plus weerkaatsing 
Marsum 110 Db het is te triest voor woorden 
Nu nog steeds overlast irritant gebrom en al 
vanaf 15:45  gejakker over meetpunten. 
Tip: de Twitterberichten lezen Defensie!! 
 
Piet Harms 
@pietharms 
· 
6 u 
Als antwoord op  
@geluidsmeetnet 
 en  
@LeonAdegeest1 
Dat is duidelijk. Gelukkig vliegen ze minder 
vaak over de bebouwing. 
Ik kan me goed voorstellen dat mensen in 
Leeuwarden gek worden van de F35. 
 
 
#vlbleeuwarden twitter.com/janbosma/statu… 
 
Leon Adegeest 
@LeonAdegeest1 
· 
7 u 
Hoe is het zover kunnen komen in ons 
postzegellandje. Moet nu echt alles 
kapotgevlogen worden? 
Citeer Tweet 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
 · 7 u 
Het is niet normaal hoeveel herrie de F35 óók 
in de stad Leeuwarden maakt. De herrie galmt 
door de woonwijken, tussen flatgebouwen en 
winkelstraten. Zoveel meer herrie dan de F16. 
Nog 39 jaar te gaan...  
 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting 

Structurele melder. Meermaals 
uitleg gegeven over 
vliegbewegingen en daarbijhorend 
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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#vlbleeuwarden twitter.com/janbosma/statu… 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
5 u 
Als antwoord op  
@Lamonsanski 
  
@LeonAdegeest1 
  en 2 anderen 
En let op: er vliegen er nog maar een paar, 
moet je eens voorstellen als er een heel 
squadron staat. Of straks de maandenlange 
FWIT training, die in 2018 (met de F16) al voor 
een klachtenrecord zorgde. Daar hoor je  
@Kon_Luchtmacht 
 ook niet over. #vlbleeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
5 u 
Als antwoord op  
@pietharms 
 en  
@LeonAdegeest1 
En niet alleen rondom #vlbleeuwarden. 
Gisteravond moest de TV harder worden gezet 
op #Ameland... 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
5 u 
Als antwoord op  
@LeonAdegeest1 
Inmiddels staat het herrie-record van de F35 op 
#vlbleeuwarden op 121db. U zult denken: 
tijdens de start. Maar neen tijdens een landing. 
De F16 'doet het' met 90db. Ruim 30db méér 
herrie. Pal boven mensen. De  
@Kon_Luchtmacht 
 en  
@Defensie 
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 zijn muisstil. Wat hebben ze te verbergen? 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
6 u 
Als antwoord op  
@chriszeeven 
 en  
@LeonAdegeest1 
Denk nog eens over de belevingsvluchten: hoe 
de  
@Kon_Luchtmacht 
 hiermee ons allen heeft bedonderd. De 
uitkomst was: bij de start vrijwel gelijk aan de 
F16, bij de landing iets harder. Eergisteren was 
de de F35 bijna 30db luider tijdens de landing. 
Onvoorstelbare herrie. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
6 u 
Als antwoord op  
@pietharms 
 en  
@LeonAdegeest1 
Met de F35 kan dit zomaar 90db worden. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
7 u 
Het is niet normaal hoeveel herrie de F35 óók 
in de stad Leeuwarden maakt. De herrie galmt 
door de woonwijken, tussen flatgebouwen en 
winkelstraten. Zoveel meer herrie dan de F16. 
Nog 39 jaar te gaan...  
 
#vlbleeuwarden 
Citeer Tweet 
Jan Bosma (op Parler @BosmaJk) 
@janbosma 
 · 17 u 
Als antwoord op @geluidsmeetnet en 
@Kon_Luchtmacht 
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Ik wordt hier stapelgek in het centrum van 
Leeuwarden 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
19 u 
Als antwoord op  
@richardtkiewiet 
 en  
@Kon_Luchtmacht 
Niet best allemaal. Wat doen ze ons aan. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
19 u 
Als antwoord op  
@richardtkiewiet 
 en  
@Kon_Luchtmacht 
Het was bar en boos weer vanavond, continu 
zwaar gebrom van de F35 te horen. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
19 u 
De geluidshel van de F35 gemeten zojuist in 
het dorp Wyns. Links op de grafiek een F16, 
rechts ziet u de impact van 2 F35's die zojuist 
landen op #vlbleeuwarden. Let op: meetpunt 
ligt zeker 200 meter vanaf het vliegpad. 
Daadwerkelijke herrie veel hoger. Wat nu  
@Kon_Luchtmacht 
 ? 
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LW20497 18-02-
2021 

16:19 STIENS  9051SB Veel teveel lawaai bij start vliegtuigen.  Het 
gaat echt niet goed na de komst van de f35!  

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof het opstijgen van 
drie F-35's zonder naverbrander 
vanaf baan 23 in zuidwestelijke 
richting. Melder telefonisch niet 
kunnen spreken, daarom per email 
geïnformeerd over de invoering van 
de F-35 en daarbijhorende 
onderwerpen als geluid 

E 

LW20496 18-02-
2021 

16:20 HURDEGARYP 9254JH Zojuist ernstige geluidhinder ondervonden. 
Komt dit van de F35? 
Laatste tijd zeer frequent ernstige geluidhinder 
m’n ook in de avonduren. Wij wonen al ca 35 
jaar in Hurdegaryp maar laatste maanden is de 
geluidhinder zeer ernstig toegenomen. We 
horen steeds een laag dreunend geluid, 
bijzonder irritant . Zouden bijzonder graag zien 
dat dit lage dreunende geluid sterk 
teruggedrongen wordt 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof het opstijgen van 
drie F-35's zonder naverbrander 
vanaf baan 23 in zuidwestelijke 
richting. Melder per email 
geïnformeerd over de invoering van 
de F-35 en daarbijhorende 
onderwerpen als geluid 

E 

LW20498 18-02-
2021 

16:20 LJOUWERT 8918LT Goedemiddag, 
En weer bulderen de oorlogsmachines...absurd 
deze herrie. 
Meetpunt Noord 79 DB, de werkelijke herrie is 
hier vele malen erger...weerkaatsing 
Marssum...!! Meetpunt Noord staat heel 
tactisch en doordacht verstopt tussen de 
woningen...zoals dat op meer meetpunten het 
geval is.  
Het regent weer klachten op Twitter...ooit wel 
eens aan gedacht om die te lezen? Geluid F-35 
dendert door de hele stad...onafhankelijk van 
de windrichting!! 
 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting 

Structurele melder. Meermaals 
uitleg gegeven over 
vliegbewegingen en daarbijhorend 
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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LW20500 18-02-
2021 

17:35 STIENS 9051AH Erg laag vliegen midden boven de bebouwde 
kom van Stiens. Het is echt niet normaal. Ga 
toch 2 km noordelijker en vlieg boven de 
landerijen. Jullie gingen minder lawaai maken: 
doe het dan ook. Ik hoef geen nietszeggend 
antwoord net als eerder. Regel het nu eens 
goed!!!!! 

VLI 1 MIL KLU J D/A   Melding betrof twee landende F-
16's op baan 23 bij Jelsum. Ging 
om een circuitlanding, daarbij is het 
toegestaan om midden over Stiens 
te vliegen. Melder hierover al eerder 
geïnformeerd. Melder wenst nu 
geen verdere reactie 

X 

LW20502 18-02-
2021 

19:35 FRJENTSJER 8802ZE Was het begin van de week kort en heftig, 
vanavond gaat het maar door. Echt het is niet 
normaal meer. Ik woon hier sinds 1994 en het 
is nog niet zo erg geweest. Dit moet stoppen!! 
Ik heb nog niet eerder geklaagd voor deze 
week. Het is een bizar hard geluid. Is dit die 
nieuwe F35?  

VLI 1 MIL KLU J A   Melding betrof twee F-16's (BLADE 
flight) die na opstijgen in 
zuidwestelijke richting naar de 
oefengebieden vlogen. Net voor 
Franeker werden ze naar het 
noorden geleid, de hoogte was op 
dat moment ruim 1,5 kilometer. 
Melder hierover per email 
geïnformeerd 

E 

LW20504 18-02-
2021 

19:35 HALLUM 9074DP Goedendag, 
 
Weer ervaar ik geluidsoverlast van het vliegtuig 
bij het draaien van de motor. Gevolg: huis trilt, 
tv moet ik zelfs luider zetten. 
Ik vind het niet meer normaal. Kom eens langs 
en plaats eens meetapparatuur. 

VLI 1 MIL KLU J A   Melding betrof het opstijgen van 4x 
F-16 met naverbrander vanaf baan 
23 in zuidwestelijke richting. Melder 
hierover telefonisch willen 
informeren, maar geen contact 
gekregen. Daarom per email een 
reactie verstuurd 

E 

LW20507 18-02-
2021 

19:35 LJOUWERT 8924JA Hinderlijk geluid v straalmotor  VLI 1 MIL KLU J A   Melding betrof twee opstijgende F-
16's met naverbrander vanaf baan 
23 richting Marssum. Melder wenst 
geen verdere reactie 

X 

LW20501 18-02-
2021 

19:35 STIENS 9051EM Zo ongelooflijk veel zwaar lawaai door F35 
o.i.d. dat we elkaar binnenshuis niet 
verstaanbaar kunnen maken. Ook de tv is, 
zonder ondertiteling niet te volgen.  
Hiernaast zitten we te schudden in onze 
stoelen. 
Dit moet echt minderen.  

VLI 1 MIL KLU J A Trillingen Melding betrof vier F-16's die met 
gebruik van de naverbrander 
opstegen vanaf baan 23 in 
zuidwestelijke richting. Het geluid 
bereikt dan Stiens. Melder hierover 
per email geïnformeerd. Ging om 
de laatste week van het 
avondvliegen 

E 
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LW20505 18-02-
2021 

19:36 STIENS 9051ET Ontzettend veel geluidsoverlast vandaag. Zijn 
dit de JSF toestellen? 

VLI 1 MIL KLU J A   Melding betrof vier F-16's die met 
gebruik van de naverbrander 
opstegen vanaf baan 23 in 
zuidwestelijke richting. Het geluid 
bereikt dan Stiens. Melder hierover 
per email geïnformeerd. Ging om 
de laatste week van het 
avondvliegen 

E 

LW20518 18-02-
2021 

19:37 SNAKKERBUORREN  9083AG Heel irritant dat je gesprekken op de tv niet 
meer kunt volgen omdat er geluidsoverlast van 
vliegtuigen is.  

VLI 1 MIL KLU J A   Melding betrof twee opstijgende F-
16 met naverbrander vanaf baan 23 
richting Marssum. Melder wenst 
geen verdere reactie 

X 

LW20506 18-02-
2021 

19:38 STIENS 9051PS De vloeren trillen van ellende ze geven vol gas 
boven Stiens dat doen ze elke keer als ze hier 
over vliegen ! Het geluid is niet normaal 3 keer 
zo hard als een f16 

VLI 1 MIL KLU J A   Melding betrof vier F-16's die met 
gebruik van de naverbrander 
opstegen vanaf baan 23 in 
zuidwestelijke richting. Het geluid 
bereikt dan Stiens. Melder hierover 
per email geïnformeerd. Ging om 
de laatste week van het 
avondvliegen 

E 

LW20508 18-02-
2021 

19:41 LJOUWERT 8918LR Goedenavond! 
 

De oorlog is weer begonnen en het gebulder en 
de stank!  
 West noord 82 Db  Marsum110 Db >>>>> 
5451 Jedi 01  5452  
5441 5442  West 84 Db 
Blade 01 5443  Marssum 107 weerkaatsing  
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
10 u 
Het is niet normaal hoeveel herrie de F35 óók 
in de stad Leeuwarden maakt. De herrie galmt 
door de woonwijken, tussen flatgebouwen en 
winkelstraten. Zoveel meer herrie dan de F16. 
Nog 39 jaar te gaan...  
 
#vlbleeuwarden 
Citeer Tweet 
Jan Bosma (op Parler @BosmaJk) 
@janbosma 

VLI 1 MIL KLU J A Gezondheid, 
Milieubelasting 

Structurele melder. Meermaals 
uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 
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 
Als antwoord op @geluidsmeetnet en 
@Kon_Luchtmacht 
Ik wordt hier stapelgek in het centrum van 
Leeuwarden 

LW20511 18-02-
2021 

20:00 BRITSUM 9055MV Geachte.... 
Enorme herrie, de glazen staan te trillen in de 
kast!  

VLI 1 MIL KLU J A   Onduidelijk wat de oorzaak van 
deze melding is. Op genoemd 
tijdstip werd er niet gestart of 
geland op vliegbasis Leeuwarden. 
Wel werd er boven de Marnewaard 
en provincie (TRA10A) met JTAC-
ers geoefend door twee F-35's, die 
rond 2120u landden 

X 

LW20509 18-02-
2021 

20:00 LJOUWERT 8923EN Niet te geloven zoveel lawaai het avondvliegen 
heeft . We kunnen onze tv niet meer verstaan. 
Wij wonen in een goed geïsoleerd 
appartement. 

VLI 1 MIL KLU J A   Melding betrof 4x F-16 en 2x F-35 
die in het oefengebied boven de 
Noordzee en de provincie aan het 
oefenen waren in luchtgevechten.  

E 
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LW20510 18-02-
2021 

21:12 OUWE SYL 9078VP Het is werkelijk te gek voor woorden, de herrie 
die jullie maken!! 
Zelfs met de tv aan heb ik in huis last van de 
doordringende geluiden van jullie straaljagers. 
Dit is niet even een keer langs vliegen, maar de 
hele tijd terugkerend lawaai. Het werkt op m'n 
gestel. Ziekmakend. Dit kan echt niet !!! Hoe 
kunnen wij hier "beneden" een menswaardig 
bestaan hebben als jullie zo storend  zijn.  
Het kan toch niet de bedoeling zijn dat jullie zo 
veel schade aanrichten.  

VLI 1 MIL KLU J A Gezondheid Melding betrof twee F-35's die 
ondersteunden bij de opleiding van 
JTAC-ers van de Landmacht boven 
de Marnewaard en daardoor in het 
gebied boven de Noord-Friesland 
vloog.. Melder hierover per email 
geïnformeerd 

E 

LW20512 18-02-
2021 

21:45 LJOUWERT 8918LT Goedenavond, 
En nog steeds wordt er gevlogen...lawaai hier 
duidelijk te horen...transponders uit, net als de 
meetpunten.  
Wij laten ons hier niet bedonderen met deze 
ongein en dit stiekeme gedoe!! 
Bovendien is de avondklok nog steeds van 
toepassing...of staat de Vliegbasis daarbij ook 
boven de wet?? 

VLI 1 MIL KLU J A Gezondheid, 
Milieubelasting 

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

X 

LW20519 19-02-
2021 

13:15 STIENS 9051PB Ik was een groot voorstander van de komst van 
de f35 maar bij dezen doe ik m’n beklag over 
de herrie  
Ik woon in Stiens maar m’n werk wordt ernstig 
gehinderd wanneer ik vergader in Teams wordt 
het geluid er soms gewoon uitgedrukt. 
Ook de start en landing van de avond vluchten 
vind ik buitenproportioneel luid. Ik moet de tv 
harder zetten of een gesprek onderbreken. 
Kortom; een duidelijke klacht.  

VLI 1 MIL KLU J D   Melder per email geïnformeerd over 
de invoering van de F-35 en 
daarbijhorende onderwerpen als 
vliegroutes, geluid en trillingen. In 
de email melder geadviseerd 
hierover goed contact te houden 
met de COVM-vertegenwoordiger  

E 

LW20520 22-02-
2021 

11:40 LJOUWERT 8924JA Hinderlijk geluid straaljager motor VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof het opstijgen van 2x 
F-16 zonder naverbrander vanaf 
baan 23 richting Marssum. Geen 
reactie gewenst door melder 

X 
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LW20523 23-02-
2021 

11:40 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen, 
 
Wederom met  barstens veel geweld de lucht in 
plus kerosinestank! 
5441 5442 Killer Polly 01 West 79 Noord 81 
weerkaatsing Marssum 102DB>> 
Dagelijks overlast door vliegbasis Leeuwarden. 
Mensen klagen niet voor niets massaal op 
twitter Defensie!  
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
22 feb. 
De oorlogsmachines bulderen weer vanaf 
#vlbleeuwarden 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
15 u 
Als antwoord op  
@MolenaarErna 
 en  
@Ymerehuurder 
Inmiddels een enorm klachtenrecord, het 
draagvlak voor #vlbleeuwarden en #F35 
brokkelt razendsnel af, wat wil je ook als je 
121db aan herrie produceert boven mensen en 
iedereen massaal bedondert met verstrekken 
onjuiste info. Zo triest  
@Kon_Luchtmacht 
. 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
21 feb. 
'gurl schrok me dood van die kk straaljagers 
over amsterdam....... why', aldus een 
Twitteraar.  

VLI 1 MIL KLU J D   Structurele melder. Meermaals 
uitleg gegeven over 
vliegbewegingen en daarbijhorend 
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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'Ik, en alle vogeltjes, schrik me de tyfus. 2 
gigantische herrie makende straaljagers 
vliegen rondjes boven Amsterdam #WWIII', 
aldus een ander. 
 
Schandalig weer  
@Kon_Luchtmacht 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
20 feb. 
Als antwoord op  
@bifluglaerm 
Is dat zeker dat Duitsland geen F35 gaat 
kopen? 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
20 feb. 
Als antwoord op  
@reenergylemmer 
Iedereen die het weet maar we zijn 
overgeleverd aan 'belangen' in de woestijn. De 
F35 moet alleen bedachte missies boven zand 
kunnen uitvoeren en dan met name in het 
eerste uur. Voor Nederland zelf strategisch nul 
waarde. Weet de  
@Kon_Luchtmacht 
 ook. Triest. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
19 feb. 
Weten jullie nog dat  
@defensie 
 in 2006 de geluidsparagraaf skipte uit de 
kandidatenvergelijking, zonder enige vorm van 
schaamte. Het moest de F35 worden. Geen 
inhoudelijke discussie mogelijk. We zijn 
massaal de dupe. De  
@Kon_Luchtmacht 
 zwijgt. 
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The F-16 first flew 47 years ago, and the Air 
Force may keep it flying decades longer due 
to... 
The Air Force planned to retire its F-16s in 
2025, but budget constraints and delays with 
the F-35 mean the F-16 may fly until at least 
2048. 
businessinsider.com 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
19 feb. 
De impact van de F35 op de omgeving is 
enorm. In Noorwegen en Denemarken worden 
massaal huizen gesloopt. #vlbleeuwarden 
ontving vorig jaar (tot oktober) al ruim 1.000 
klachten. Ook in Amerika is de helse herrie van 
de F35 inmiddels een enorm probleem: 
F-35s from Davis-Monthan have 'significant 
noise impact,' study finds 
A newly released study from the US Air Force 
says flying F-35 fighter jets out of Davis-
Monthan Air Force Base is just too loud for 
residents. 
kvoa.com 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
18 feb. 
Het was weer verschrikkelijk  
@Kon_Luchtmacht 
 vanavond. Continu zwaar gebrom en gejaag te 
horen. Niets niet ver boven de Noordzee, op 
12-17 kilometer hoogte. 
Citeer Tweet 
Elise 
@Frisian77 
 · 18 feb. 
Als antwoord op @geluidsmeetnet en 
@Kon_Luchtmacht 
Geluidshel Marrum was ook extreem alsof er 
een paar raketbranders aanstonden. Continue. 
Dit is niet gezond het gaat zelfs tot laat door. 
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LW20525 24-02-
2021 

10:57 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen, 
 
Zojuist wederom met veel gebulder de lucht in 
en meetpunten blijven gemiddeld boven 80DB 
West 83 Noord 85 Marssum 107 weerkaatsing 
Dat dimmen lukt niet echt he??Kan echter wel 
als men met landing na Avonklok binnenkomt. 
N. b De radar in Wier wordt wel per direct met 
omwonenden gecommuniceerd. Dit staat in 
schril contrast met de gigantische overlast die 
omwonden mbt straaljagers ervaren.. Zo Triest 
Zelfs  de noodlanding waarover klacht is 
ingediend wordt niet teruggekoppeld 03 feb  
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
Als antwoord op  
@MolenaarErna 
 en  
@Ymerehuurder 
Inmiddels een enorm klachtenrecord, het 
draagvlak voor #vlbleeuwarden en #F35 
brokkelt razendsnel af, wat wil je ook als je 
121db aan herrie produceert boven mensen en 
iedereen massaal bedondert met verstrekken 
onjuiste info. Zo triest  
@Kon_Luchtmacht 
. 
 
 
Staatssecretaris: Vliegers F-35 proberen het 
lawaai te dimmen - Leeuwarder Courant 
 
4 feb. 2021 14:06 
https://www.lc.nl/friesland/Staatssecretaris-
Vliegers-F-35-proberen-het-lawaai-te-dimmen-
26471669.html 
 
Sinds de komst van de F-35 naar Leeuwarden 
zijn de geluidsklachten van omwonenden 
aanmerkelijk gestegen. FOTO AFP 
 
Saskia van Westhreenen • Gisteren, 15:49 • 
Friesland 
Deel dit artikel 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting 

Structurele melder. Meermaals 
uitleg gegeven over 
vliegbewegingen en daarbijhorend 
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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Luchtmachtvliegers van de nieuwe straaljager 
F-35 proberen het lawaai tijdens starts en 
landingen in Leeuwarden beter onder controle 
te krijgen. 
 
Defensie vindt het te vroeg om te spreken van 
een lawaaivliegtuig, zei staatssecretaris 
Barbara Visser woensdag in de Tweede 
Kamer. 
 
Klachten van omwonenden nemen 
aanmerkelijk toe naarmate de luchtmacht meer 
nieuwe toestellen van het type F-35 in gebruik 
neemt. Geregeld wordt er rond Leeuwarden 
meer dan 100 decibel gemeten. Dat is luider 
dan bij de ‘oude’ F-16. Mocht dat zo blijven, 
dan kan Defensie worden beperkt in het aantal 
vlieguren. 
 
‘Eerst ervaring opdoen’ 
Volgens de staatssecretaris wordt er 
momenteel volop getest. ,,We moeten nog 
leren.’’ Zo geeft een automatisch ingezette 
landing meer lawaai dan een handmatige. En 
zo produceert een straaljager met een volle 
brandstoftank tijdens de landing meer herrie 
dan met een halfvolle. Visser: ,,We moeten 
echt eerst ervaring opdoen, zowel de vliegers 
als de inwoners’’. 
 
Rond de vliegbasis is een auditcommissie 
ingesteld die de problemen in de gaten houdt. 
Tijdens de laatste rapportage bleek het 
toenemend aantal klachten van omwonenden. 
De auditcommissie vond het te vroeg om hier 
conclusies aan te verbinden. De 
staatssecretaris is het daarmee eens. 
 
Tijdens het overleg in de Tweede Kamer stelde 
met name de PVV vragen over het nieuwe 
toestel. ,,De omwoners trillen hun huizen uit’’, 
zei Sietse Fritsma. Hij deed - tevergeefs - de 
oproep om de bijbestelling van 9 extra F-35’s te 
annuleren. 
 
Productiefouten 
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Zorgen zijn er ook over de productiefouten. De 
Amerikaanse rekenkamer telt er in totaal 875, 
waarvan er 9 worden gekwalificeerd als ernstig. 
Zo moeten de Leeuwarder toestellen met een 
boog om onweercellen vliegen om de kans op 
spontane explosies in de brandstofleidingen uit 
te sluiten. 
 
,,Maak ik me daar zorgen om? Ja, absoluut’’, 
zei Visser. Ze benadrukte dat dit soort 
aanloopproblemen normaal is bij de productie 
van een nieuw vliegtuig. Ook andere afnemers 
hebben er last van. 
 
Lees ook | Straaljager F-35 kan vanaf 2024 
vliegen bij onweer 
 
Radar Wier 
De provinciale Statenfracties van GrienLinks, 
FNP en PvdA komen intussen in actie vanwege 
de geplande uitbreiding van het militaire 
oefengebied naar het zuiden van de provincie. 
Dat zal de geluidsoverlast hier doen toenemen. 
Ze willen dat Gedeputeerde Staten bij Defensie 
aandringt op oplossingen voor mens, dier en 
natuur. 
 
Over een tweede lawaaikwestie, die rondom de 
radar in Wier, hield de staatssecretaris zich in 
Den Haag op de vlakte. De fracties vonden het 
vreemd dat de radar vanwege de herrie ‘s 
nachts wordt uitgezet. Blijkbaar kan Nederland 
met één toe, concludeerden zij. Visser 
weersprak dat. ,,Die tweede radar is absoluut 
noodzakelijk.’’ Ze wilde niet zeggen hoe het 
noordelijke luchtruim nu in de nachtelijke uren 
wordt bewaakt. 
 
De tweede radar staat in het Gelderse Nieuw 
Milligen. Defensie wil in Herwijnen een nieuwe 
neerzetten, maar onderzoekt vanwege alle 
weerstand een alternatieve locatie. 
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LW20528 24-02-
2021 

11:00 LJOUWERT 8922GE L.S, 
 
Bij deze wil ik melding maken van de flink 
toegenomen geluidsoverlast door de vliegbasis. 
Dat de vliegbasis hier is, is een gegeven, dat 
de basis geluid produceert ook, maar het is 
sinds de komst van de F-35 veel erger 
geworden.  
We hadden van oudsher periodiek 
geluidsoverlast, maar tegenwoordig daver ik 
regelmatig mijn huis uit. Dat er van alles 
rammelt in huis, en dat ik het voelt dreunen in 
mn lijf.  Vanochtend wandelde ik in 
recreatiegebied de Groene Ster, 5 kilometer 
oostelijk van waar ik woon, en zelfs daar was 
het geluid niet alleen keihard, maar ook nog 
duidelijk te voelen. Ik maak gebruik van een 
blindengeleidehond, als er gevlogen wordt 
moet ik mijn wandeling regelmatig onderbreken 
omdat ik dan niet kan horen of er verkeer aan 
komt,  ook deze overlast is toegenomen omdat 
het geluid per vliegtuig ook langer duurt. 
Kortom, de komst van de F-35 is qua 
geluidsoverlast een duidelijke verslechtering. 

VLI 1 MIL KLU J D Dieren, 
Gezondheid 

Melder per email geïnformeerd over 
de invoering van de F-35 en 
daarbijhorende onderwerpen als 
vliegroutes, geluid en trillingen. In 
de email melder geadviseerd 
hierover goed contact te houden 
met de COVM-vertegenwoordiger  

E 

LW20524 24-02-
2021 

11:00 LJOUWERT 8927AM Geluidsoverlast f35 VLI 1 MIL KLU J D   Melder per email geïnformeerd over 
de invoering van de F-35 en 
daarbijhorende onderwerpen als 
vliegroutes, geluid en trillingen. In 
de email melder geadviseerd 
hierover goed contact te houden 
met de COVM-vertegenwoordiger  

E 

LW20534 24-02-
2021 

12:00 STIENS 9051LA Vandaag herhaaldelijk hebben we veel overlast 
mogen ervaren van het landen van de F35. 
Tussen de middag en laat op de middag. Het 
verschil in geluidsbeleving tussen de F16 en 
F35 is enorm.  

VLI 1 MIL KLU J D   Op dag van melding werd gevlogen 
vanaf baan 23. Bij de landing wordt 
dan langs de woning van melder 
gevlogen. Melder is al eerder 
geïnformeerd over geluidsniveaus 
en de F-35. Melder wenst verder 
geen reactie 

X 
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LW20526 24-02-
2021 

12:43 LJOUWERT 8918LT Goedemiddag,  
Wat weer een onvoorstelbare herrie. 
0000 recht over de stad...en vervolgens rondjes 
vliegen! 
Ook gistermiddag werd meerdere malen over 
de stad gevlogen, 15:10 en 15:24, 2422..is dit 
het "nieuwe normaal" misschien?  
Ooit wel eens over nagedacht wat de gevolgen 
zouden zijn van een eventuele crash?? 
Onverantwoord gedrag is het!! 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting 

Structurele melder. Meermaals 
uitleg gegeven over 
vliegbewegingen en daarbijhorend 
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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LW20527 24-02-
2021 

12:47 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag! 
 
Weer "goed" bezig met asociaal gebulder en 
kerosinestank over meetpunten jakkeren. West 
89 Noord 86 Jelsum 108  Marssum 103 rest 
meetpunten allemaal dik boven de 80DB>>> 
0000 1202 Killer 0 Het is een Lawaaivliegtuig 
11:32  5451 5452  11:34 Killer 0 78 n  12:43 86 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
22 feb. 
Als antwoord op  
@MolenaarErna 
 en  
@Ymerehuurder 
Inmiddels een enorm klachtenrecord, het 
draagvlak voor #vlbleeuwarden en #F35 
brokkelt razendsnel af, wat wil je ook als je 
121db aan herrie produceert boven mensen en 
iedereen massaal bedondert met verstrekken 
onjuiste info. Zo triest  
@Kon_Luchtmacht 
  
Saskia van Westhreenen • Gisteren, 15:49 • 
Friesland 
Deel dit artikel 
Luchtmachtvliegers van de nieuwe straaljager 
F-35 proberen het lawaai tijdens starts en 
landingen in Leeuwarden beter onder controle 
te krijgen. 
 
Defensie vindt het te vroeg om te spreken van 
een lawaaivliegtuig, zei staatssecretaris 
Barbara Visser woensdag in de Tweede 
Kamer. 
 
Klachten van omwonenden nemen 
aanmerkelijk toe naarmate de luchtmacht meer 
nieuwe toestellen van het type F-35 in gebruik 
neemt. Geregeld wordt er rond Leeuwarden 
meer dan 100 decibel gemeten. Dat is luider 
dan bij de ‘oude’ F-16. Mocht dat zo blijven, 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting 

Structurele melder. Meermaals 
uitleg gegeven over 
vliegbewegingen en daarbijhorend 
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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dan kan Defensie worden beperkt in het aantal 
vlieguren. 
 
‘Eerst ervaring opdoen’ 
Volgens de staatssecretaris wordt er 
momenteel volop getest. ,,We moeten nog 
leren.’’ Zo geeft een automatisch ingezette 
landing meer lawaai dan een handmatige. En 
zo produceert een straaljager met een volle 
brandstoftank tijdens de landing meer herrie 
dan met een halfvolle. Visser: ,,We moeten 
echt eerst ervaring opdoen, zowel de vliegers 
als de inwoners’’. 
 
Rond de vliegbasis is een auditcommissie 
ingesteld die de problemen in de gaten houdt. 
Tijdens de laatste rapportage bleek het 
toenemend aantal klachten van omwonenden. 
De auditcommissie vond het te vroeg om hier 
conclusies aan te verbinden. De 
staatssecretaris is het daarmee eens. 
 
Tijdens het overleg in de Tweede Kamer stelde 
met name de PVV vragen over het nieuwe 
toestel. ,,De omwoners trillen hun huizen uit’’, 
zei Sietse Fritsma. Hij deed - tevergeefs - de 
oproep om de bijbestelling van 9 extra F-35’s te 
annuleren. 
 
Productiefouten 
Zorgen zijn er ook over de productiefouten. De 
Amerikaanse rekenkamer telt er in totaal 875, 
waarvan er 9 worden gekwalificeerd als ernstig. 
Zo moeten de Leeuwarder toestellen met een 
boog om onweercellen vliegen om de kans op 
spontane explosies in de brandstofleidingen uit 
te sluiten. 
 
,,Maak ik me daar zorgen om? Ja, absoluut’’, 
zei Visser. Ze benadrukte dat dit soort 
aanloopproblemen normaal is bij de productie 
van een nieuw vliegtuig. Ook andere afnemers 
hebben er last van. 
 
Lees ook | Straaljager F-35 kan vanaf 2024 
vliegen bij onweer 
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Radar Wier 
De provinciale Statenfracties van GrienLinks, 
FNP en PvdA komen intussen in actie vanwege 
de geplande uitbreiding van het militaire 
oefengebied naar het zuiden van de provincie. 
Dat zal de geluidsoverlast hier doen toenemen. 
Ze willen dat Gedeputeerde Staten bij Defensie 
aandringt op oplossingen voor mens, dier en 
natuur. 
 
Over een tweede lawaaikwestie, die rondom de 
radar in Wier, hield de staatssecretaris zich in 
Den Haag op de vlakte. De fracties vonden het 
vreemd dat de radar vanwege de herrie ‘s 
nachts wordt uitgezet. Blijkbaar kan Nederland 
met één toe, concludeerden zij. Visser 
weersprak dat. ,,Die tweede radar is absoluut 
noodzakelijk.’’ Ze wilde niet zeggen hoe het 
noordelijke luchtruim nu in de nachtelijke uren 
wordt bewaakt. 
 
De tweede radar staat in het Gelderse Nieuw 
Milligen. Defensie wil in Herwijnen een nieuwe 
neerzetten, maar onderzoekt vanwege alle 
weerstand een alternatieve locatie. 
 
Lees ook 
F-16 maakt voorzorgslanding op Vliegbasis 
Leeuwarden en maakt daarvoor 
'ongebruikelijke bocht' boven wijk Westeinde 
Gisteren, 10:36 
Militaire toestellen rukken op: veel groter deel 
van Friesland hoort straks overkomende 
straaljagers 
15 januari 2021, 05:31 
Gemeente wil perspectief voor omwonenden 
radar 
28 januari 2021, 13:21 
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LW20530 24-02-
2021 

15:00 BRITSUM 9055MD Kan dit niet anders?  
Ik woon hier al 60 jaar dit loopt de spuigaten 
uit. 
Mooi verhaal met de F35 ,maar het lawaai is 
buiten proportioneel toe genomen.  
DIT ZOU NIET.  

VLI 1 MIL KLU J D   Melder telefonisch geïnformeerd 
over de invoering van de F-35 en 
daarbijhorende onderwerpen als 
vliegroutes, geluid en trillingen. Ook 
melder geadviseerd hierover goed 
contact te houden met de COVM-
vertegenwoordiger  

J 

LW20529 24-02-
2021 

15:00 LJOUWERT 8926MN Wat willen jullie meteen schandalig veel van mij 
weten, hoezo privacy... 
Waarom staat er bij de reden van klacht niet 
straaljager bij. Want daar gaat het om. 
Je blijft trillen in je huis met die nieuwe 
speeltjes van jullie, bah... 
De hele dag door ,iedere dag opnieuw dat 
spelen met jullie geldverslindende, 
milieuvervuilende, straaljagers... Ga boven zee 
vliegen en niet boven Leeuwarden noord oost, 
daar hebben jullie niets te zoeken. Deze klacht 
helpt uiteraard geen zak, want de overheid 
luistert toch niet naar de burger. Maar goed, ik 
ben het ff kwijt. 

VLI 1 MIL KLU J D Trillingen Melding betrof het opstijgen van 4x 
F-35 en 2x F-16 vanaf baan 23 in 
zuidwestelijke richting, op ruim 5 
kilometer van woning van melder. 
Er is tevens niet boven de woning 
van melder gevlogen. Melder 
hierover per email geïnformeerd 

E 

LW20548 24-02-
2021 

15:10 DEINUM 9033WC Enorme geluidsoverlast door toedoen van 
aantal straaljagers. Wat een kabaal. 

VLI 1 MIL KLU J D   Opstijgen van 4x F-35 en 2x F-16 
vanaf baan 23 richting Marssum. 
Daarbij is op ruime afstand langs 
woning van melder gevlogen 

X 
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LW20532 24-02-
2021 

15:10 LJOUWERT 8918LR Bar boos is het wat Defensie hier neerzet met 
zoveel geweld wederom de lucht in plus 
kerosinestank!  Te triest voor woorden  
 5441 5442  West 83 Noord 82 Db 
weerkaatsing Marssum 112DB>>>5443 5444 
15094 2422 2421  
Vliegers F-35 proberen het Lawaai te dimmen.? 
Hoe dan???? 
 
 
Defensie lees de twitterberichten!! 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
Als antwoord op  
@MichelHartman 
  
@Kon_Luchtmacht 
 en  
@Forbes 
In dit is de krankzinnige herrie van deze 
mislukte Ferrari (en ja, het regent klachten 
rondom #vlbleeuwarden). #F35 
 
 
Tweeten 
Nieuwe Tweets bekijken 
Gesprek 
Michel Hartman 
@MichelHartman 
· 
9 u 
The U.S. Air Force Just Admitted The F-35 
Stealth Fighter Has Failed... ? 
@Kon_Luchtmacht 
? jullie vliegen in een Ferrari, een VW was 
voldoende geweest... aldus ? 
@Forbes 
? #airpower #F-35 
The U.S. Air Force Just Admitted The F-35 
Stealth Fighter Has Failed 
The U. S. Air Force’s top officer wants the 
service to develop an affordable, lightweight 
fighter to replace hundreds of aging F-16s and 
complement a small fleet of sophisticated F-35 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting 

Structurele melder. Meermaals 
uitleg gegeven over 
vliegbewegingen en daarbijhorend 
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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stealth... 
forbes.com 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
Als antwoord op  
@MichelHartman 
  
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
31 m 
Als antwoord op  
@dewlanna 
 en  
@Bromtommig 
Toe maar, zelfs de intense herrie is goed 
bevonden: 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
32 m 
Als antwoord op  
@christiaanpost 
  
@VlbLeeuwarden 
  en 4 anderen 
Wees blij Christiaan, de herrie is krankzinnig: 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
33 m 
Als antwoord op  
@PieterBastiaans 
 en  
@DDPNL 
Positief in de herrie, ondanks stealth ruim 50 
km verderop te horen, hoe goed is dat zeg: 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
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· 
35 m 
Als antwoord op  
@meineve 
 en  
@NiemandsKnegt 
Kijk, oh nee, luister: 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
36 m 
Als antwoord op  
@lectrr 
En die kleinkinderen horen dan dit... 1x hoor, 
dan is het klaar voor de rest van hun leven. 
#vlbleeuwarden 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
35 m 
Als antwoord op  
@kwiskolad 
Kom op zeg... 
The U.S. Air Force Just Admitted The F-35 
Stealth Fighter Has Failed 
The U. S. Air Force’s top officer wants the 
service to develop an affordable, lightweight 
fighter to replace hundreds of aging F-16s and 
complement a small fleet of sophisticated F-35 
stealth... 
forbes.com 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
38 m 
Als antwoord op  
@OrbeaErnie 
  
@NLthijs 
 en  
@ReneDamkot 
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5600 liter kerosine per vlieguur (F16 > 3600) 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
39 m 
Als antwoord op  
@TaekeT 
 en  
@NLthijs 
Een uiterst luidruchtig antwoord... zeg maar 
een gerust: krankzinnige herrie. De  
@Kon_Luchtmacht 
 heeft ook qua herrie een enorm probleem, 
maar ze zwijgen vooralsnog. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
43 m 
Forbes: Amerika heeft een nieuwe jager nodig 
om het #F35 probleem op te lossen: 
onderhoudsintensief, te duur én 
onbetrouwbaar. Ook zo benieuwd wanneer de  
@Kon_Luchtmacht 
 stilletjes de propaganda-banner bij 
#vlbleeuwarden gaat weghalen? Niets geen 
future: 
The U.S. Air Force Just Admitted The F-35 
Stealth Fighter Has Failed 
The U. S. Air Force’s top officer wants the 
service to develop an affordable, lightweight 
fighter to replace hundreds of aging F-16s and 
complement a small fleet of sophisticated F-35 
stealth... 
forbes.com 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
47 m 
Kijk zo doet de  
@Kon_Luchtmacht 
 dit. Schandalig! #vlbleeuwarden 
Citeer Tweet 
BI gegen Flug-, Bodenlärm und 
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Umweltverschmutzung 
@bifluglaerm 
 · 3 u 
. @geluidsmeetnet Nu hebben we ook asociale 
bezoekers uit Leeuwarden. Was slechts een 
kwestie van tijd tot dit strontgedoe met ons is 
afgedaan. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
22 feb. 
Als antwoord op  
@MolenaarErna 
 en  
@Ymerehuurder 
Inmiddels een enorm klachtenrecord, het 
draagvlak voor #vlbleeuwarden en #F35 
brokkelt razendsnel af, wat wil je ook als je 
121db aan herrie produceert boven mensen en 
iedereen massaal bedondert met verstrekken 
onjuiste info. Zo triest  
@Kon_Luchtmacht 
. 
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LW20533 24-02-
2021 

15:10 LJOUWERT 8918LT Met maar liefst 6 straaljagers en veel gebulder 
achter elkaar opstijgen...absurd dit! 
Polly01 verstoort de rust in het Lauwersmeer 
gebied...stilte- en natuurgebied!! 
En waarom moet alles hier? Rond Volkel 
amper militair vliegverkeer, enkel wat kleine 
(burger)vliegtuigjes.  
Wij zijn deze extreme lawaai overlast en 
luchtvervuiling hier méér dan zat!! 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting 

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

X 

LW20535 24-02-
2021 

15:10 LJOUWERT 8932HN Super hinderlijk lawaai van meerdere 
straaljager van Leeuwarder vliegbasis 
waardoor ik  niet meer verstaanbaar was 
tijdens zoom vergadering.  

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof 4x F-35 en 2x F-16 
die opstegen vanaf baan 23 in 
zuidwestelijke richting. Melder 
hierover per email geïnformeerd. 

E 

LW20531 24-02-
2021 

15:10 RYPTSJERK 9256XB Wat een ontzettende herrie zonet. Niet 
normaal. Dit gebeurt veel vaker nu F35 er is. 
Eigenlijk vind ik dit niet kunnen.  
Tevens heb ik hier een opstartende b &b, en 
voor gasten vind ik dit erg vervelend. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof het opstijgen van 4x 
F-35. Melder hierover per email 
geïnformeerd. Tevens uitleg 
gegeven over de invoering van de 
F-35 en daarbijhorende 
onderwerpen als geluid en 
vliegroutes 

E 

LW20536 24-02-
2021 

19:50 LJOUWERT 8918LM Nou bedankt he. Ik ben weer de hele middag 
en avond opgefokt dankzij jullie asociale 
geraas! Ongehoord! Het is niet alleen crisis hier 
vanwege de corona, nee jullie doen er nog een 
schepje bovenop en maken er oorlog van! 
Schaam jullie diep! 

VLI 1 MIL KLU J A Gezondheid, 
Milieubelasting 

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

X 

LW20538 25-02-
2021 

10:55 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen 
 
Weer behoorlijk gebulder met 91 DB west en 
85 Db Noord  plus weerkaatsing kerosinestank 
 3142 5440 NAF322 
10:50 3601 West 86 DB Noord 85 Db  plus nog 
een doorstart 3601 3601 Schandalig is het 
defensie heeft echt nergens boodschap aan! 
Defensie  moet nu echt gaan dimmen! Stiekem 
landen na Avonklok kan wel ook daar nog 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting 

Structurele melder. Meermaals 
uitleg gegeven over 
vliegbewegingen en daarbijhorend 
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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steeds geen antwoord op gekregen.. 
Het is hier compleet oorlogsgebied geworden! 
11:18 wederom met barstens geweld 3601 
3601 
11:25 wederom Noord 85 Db weerkaatsing 
Marsum 105 Killer 01 PNTR02? 
 
Even gemist, maar zo relevant: vragen over 
kabaal door uitbreiding oefengebied F35 >> 
Vragen over kabaal door uitbreiding 
oefengebied F35 - Grienlinks statenfractie 
Fryslân 
De Statenfracties GrienLinks, PvdA en FNP 
vrezen voor meer geluidsoverlast boven een 
groter deel van Fryslân door de uitbreiding van 
het militaire oefengebied. Hierover stellen ze 
vragen aan het... 
grienlinks.nl 
 
 
 
Staatssecretaris: Vliegers F-35 proberen het 
lawaai te dimmen - Leeuwarder Courant 
 
https://www.lc.nl/friesland/Staatssecretaris-
Vliegers-F-35-proberen-het-lawaai-te-dimmen-
26471669.html 
Saskia van Westhreenen • Gisteren, 15:49 • 
Friesland 
Deel dit artikel 
Luchtmachtvliegers van de nieuwe straaljager 
F-35 proberen het lawaai tijdens starts en 
landingen in Leeuwarden beter onder controle 
te krijgen. 
 
Defensie vindt het te vroeg om te spreken van 
een lawaaivliegtuig, zei staatssecretaris 
Barbara Visser woensdag in de Tweede 
Kamer. 
 
Klachten van omwonenden nemen 
aanmerkelijk toe naarmate de luchtmacht meer 
nieuwe toestellen van het type F-35 in gebruik 
neemt. Geregeld wordt er rond Leeuwarden 
meer dan 100 decibel gemeten. Dat is luider 
dan bij de ‘oude’ F-16. Mocht dat zo blijven, 
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dan kan Defensie worden beperkt in het aantal 
vlieguren. 
 
‘Eerst ervaring opdoen’ 
Volgens de staatssecretaris wordt er 
momenteel volop getest. ,,We moeten nog 
leren.’’ Zo geeft een automatisch ingezette 
landing meer lawaai dan een handmatige. En 
zo produceert een straaljager met een volle 
brandstoftank tijdens de landing meer herrie 
dan met een halfvolle. Visser: ,,We moeten 
echt eerst ervaring opdoen, zowel de vliegers 
als de inwoners’’. 
 
Rond de vliegbasis is een auditcommissie 
ingesteld die de problemen in de gaten houdt. 
Tijdens de laatste rapportage bleek het 
toenemend aantal klachten van omwonenden. 
De auditcommissie vond het te vroeg om hier 
conclusies aan te verbinden. De 
staatssecretaris is het daarmee eens. 
 
Tijdens het overleg in de Tweede Kamer stelde 
met name de PVV vragen over het nieuwe 
toestel. ,,De omwoners trillen hun huizen uit’’, 
zei Sietse Fritsma. Hij deed - tevergeefs - de 
oproep om de bijbestelling van 9 extra F-35’s te 
annuleren. 
 
Productiefouten 
Zorgen zijn er ook over de productiefouten. De 
Amerikaanse rekenkamer telt er in totaal 875, 
waarvan er 9 worden gekwalificeerd als ernstig. 
Zo moeten de Leeuwarder toestellen met een 
boog om onweercellen vliegen om de kans op 
spontane explosies in de brandstofleidingen uit 
te sluiten. 
 
,,Maak ik me daar zorgen om? Ja, absoluut’’, 
zei Visser. Ze benadrukte dat dit soort 
aanloopproblemen normaal is bij de productie 
van een nieuw vliegtuig. Ook andere afnemers 
hebben er last van. 
 
Lees ook | Straaljager F-35 kan vanaf 2024 
vliegen bij onweer 
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Radar Wier 
De provinciale Statenfracties van GrienLinks, 
FNP en PvdA komen intussen in actie vanwege 
de geplande uitbreiding van het militaire 
oefengebied naar het zuiden van de provincie. 
Dat zal de geluidsoverlast hier doen toenemen. 
Ze willen dat Gedeputeerde Staten bij Defensie 
aandringt op oplossingen voor mens, dier en 
natuur. 
 
Over een tweede lawaaikwestie, die rondom de 
radar in Wier, hield de staatssecretaris zich in 
Den Haag op de vlakte. De fracties vonden het 
vreemd dat de radar vanwege de herrie ‘s 
nachts wordt uitgezet. Blijkbaar kan Nederland 
met één toe, concludeerden zij. Visser 
weersprak dat. ,,Die tweede radar is absoluut 
noodzakelijk.’’ Ze wilde niet zeggen hoe het 
noordelijke luchtruim nu in de nachtelijke uren 
wordt bewaakt. 
 
De tweede radar staat in het Gelderse Nieuw 
Milligen. Defensie wil in Herwijnen een nieuwe 
neerzetten, maar onderzoekt vanwege alle 
weerstand een alternatieve locatie. 
 
Lees ook 
F-16 maakt voorzorgslanding op Vliegbasis 
Leeuwarden en maakt daarvoor 
'ongebruikelijke bocht' boven wijk Westeinde 
Gisteren, 10:36 
Militaire toestellen rukken op: veel groter deel 
van Friesland hoort straks overkomende 
straaljagers 
15 januari 2021, 05:31 
Gemeente wil perspectief voor omwonenden 
radar 
28 januari 2021, 13:21 
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LW20540 25-02-
2021 

10:55 LJOUWERT 8918LT Goedemorgen.. 
En weer is het kabaal verschrikkelijk! 
NAF322 91Db op meetpunt West...en 
weerkaatsing tegen de gevel hier. 
Van de belofte om binnen de grenzen van de 
hoeveelheid geluid te blijven is nog steeds niets 
te merken! 
Nu hier al onleefbaar. De rest van Friesland 
volgt binnenkort...en wat gaat Defensie daar 
tegen doen? 
PNTR02 misschien de nieuwste aanwinst?? 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting 

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

X 

LW20539 25-02-
2021 

11:20 SINT ANNE 9076PP Keiharde herrie zo hard dat we met de 
stofzuiger en de ramen potdicht nog allemaal 
pons aankeken van wat de hel weer?? 
Ongelofelijk wat maakt dit de luchtmacht weer 
een kolere herrie. En nooit naar zichzelf kijken 
of iets verbeteren of plan van aanpak dus bijv 
bepaalde rusturen. Want in de tuin is het 
doordeweeks altijd herrie ver weg of dichtbij. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melder per email geïnformeerd over 
het militaire luchtruim waar melder 
onder woont. Op tijdstip van 
melding vlogen 4 F16's en 2 F-35's 
in de oefengebieden boven de 
Noordzee. Effectief is op dag van 
melding 4 uur lang gevlogen 

E 

LW20537 25-02-
2021 

11:33 LJOUWERT 8918LR Jullie moeten nu opsodemieteren!!!!! VLI 1 MIL KLU J D Taalgebruik Structurele melder. Meermaals 
uitleg gegeven over 
vliegbewegingen en daarbijhorend 
geluid. Melder staat niet open voor 
onze uitleg. Met COVM 
vertegenwoordiger besproken 
hierop niet meer te reageren. 
Melder krijgt alleen nog een 
ontvangstbevestiging 

X 

LW20541 25-02-
2021 

12:39 LJOUWERT 8916AA Geluidoverlast dalende en stijgende vliegtuigen  VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof twee F-35's die 
noodprocedures oefenden 
(SFO/autorotatie) en daarbij een 
doorstart maakten. Melder hierover 
per email geïnformeerd 

E 
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LW20542 25-02-
2021 

13:05 STIENS 9051EL Geluidsoverlast door de F-35 toestellen van 
vliegbasis Leeuwarden, ik ben heel benieuwd 
of de kaart met geluidscontouren wordt 
aangepast en wat de gevolgen zijn voor de 
omwonenden.  

VLI 1 MIL KLU J D   Melder per email geïnformeerd over 
circuitlandingen die ook over Stiens 
toegestaan zijn. Verder melder 
uitgebreid geïnformeerd over de 
geluidscontour 

E 

LW20543 25-02-
2021 

15:06 LJOUWERT 8916AA Geluidshinder stijgende vliegtuigen. Krijg 
klachten van deelnemers online workshop  

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof 4x F-35 die opstegen 
vanaf baan 23 in zuidwestelijke 
richting. Melder hierover per email 
geïnformeerd. 

E 
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LW20544 25-02-
2021 

15:06 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag!! 
 
Het gaat hier gvd de hele dag door met oorlog 
boven de omwonenden!  Asociaal gedrag is het  
De balans tot zover opgemaakt kijk en huiver1 
In de lucht continue het hoogste woord maar 
aan de grond gehuld in stilzwijgen. .Wie zwijgt 
stemt toe.. 
 
Nu ook weer met West 87 DB Marssum 104  
weerkaatsing Noord 5643  
5441  1502 1503 Jedi 04  
14;57  2421 1422 102 Marssum 81 Noord 
 
14:52  1200 Killer West 84  Noord 82 DB>> 
 
13:53  3604 West /Noord 82 DB>> 
 13:00 5451  5441 PNTR02  loeihard 
12:38 NAF  322 
 
11:33 1501 PNTR02  West 85 DB>> Marssum 
108  weerkaatsing Noord 80 DB>>> 
11:25  11;18 
 
10:55 loeihard  gebulder 3142 West 91 DB>> 
5440 NAF 322 
190:50  3601  West 86 DB plus doorstart 3601  
 
 
Het is te triest voor woorden wat defensie hier 
neerzet. Lak aan alles omwonenden COVM  
Kom maar op met je tekst en uitleg want wij als 
omwonenden zijn er helemaal klaar mee!! 
is hier gebombardeerd tot dagelijks 
oorlogsgebied. Jullie zijn zelf de structurele 
overlastveroorzakers!! Lees de twitterberichten 
Of zijn dat ook allemaal structurele klagers?? 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
6 m 
Zolang dreunt een F35 na in Dronryp, de #F35 
is al bijna boven Terschelling! Let op: 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting, 
Taalgebruik 

Structurele melder. Meermaals 
uitleg gegeven over 
vliegbewegingen en daarbijhorend 
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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westenwind, dus het geluid (lees: herrie) wordt 
ook nog eens weggevoerd, zeggen jullie zelf 
#vlbleeuwarden. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
8 m 
Defensie-expert Chris Klep constateert dat de  
@Kon_Luchtmacht 
 een groot probleem heeft: 
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/amerikaanse-
luchtmacht-erkent-dat-peperdure-jsf-is-mislukt-
zoekt-goedkoop-alternatief  
 
#vlbleeuwarden 
Amerikaanse luchtmacht erkent dat peperdure 
JSF is mislukt, zoekt goedkoop alternatief 
De hoogste militair van de Amerikaanse 
luchtmacht wil dat de krijgsmacht een nieuwe, 
betaalbare, lichtgewicht straaljager ontwikkelt 
die de honderden verouderde F-16’s gaat 
vervangen. Dat is noodza... 
joop.bnnvara.nl 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden heeft geretweet 
BI gegen Flug-, Bodenlärm und 
Umweltverschmutzung 
@bifluglaerm 
· 
4 u 
.  
@Kon_Luchtmacht 
  
@VlbLeeuwarden 
 Wilt u de vuile herrie van uw F35 weer bij ons 
in de ED-R 205/305 in Duitsland lozen? Wij 
maken uw terreur transparant. U bent welkom 
om de reputatie van Nederland verder aan te 
tasten.  
 
@geluidsmeetnet 
 Veel geluk in de strijd tegen deze terreur 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
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@geluidsmeetnet 
· 
4 u 
Als antwoord op  
@TGJLegemaat 
Waar woon jij Timon? 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
5 u 
Als antwoord op  
@TGJLegemaat 
  
@JdLeeuw02 
  en 2 anderen 
QRA is ondoenlijk met een F35, bij start 
worden Jelsum, Marsum en deel van 
Leeuwarden weggeblazen... record staat 
inmiddels op 121db. Een regen aan klachten 
en veel zorgen bij mensen en politiek. De 
peperdure future van #vlbleeuwarden stort in. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
16 u 
Nu op http://GeenStijl.nl > Amerikanen willen F-
35 vervangen. Deze is stuk. > 
https://geenstijl.nl/5157866/amerikanen-willen-
f-35-vervangen-deze-is-stuk/ > Wat nu  
@Kon_Luchtmacht 
? 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
18 u 
Longread over het vehikel dat de future van 
#vlbleeuwarden moest worden. Lees gerust 
mee  
@Kon_Luchtmacht 
! 
F-35 Program Delays and Stumbles Continue 
The latest annual Pentagon testing report on 
the F-35 details a simulation facility that doesn’t 
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work, a leaking dam of design flaws, and a 
program that is still vulnerable to enemy 
hackers. 
pogo.org 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
22 u 
Als antwoord op  
@FransMeijer2 
Graag doen! 
Klachtenformulier geluidsoverlast vliegtuig of 
helikopter 
Wilt u een klacht indienen over geluidsoverlast 
van vliegtuigen of helikopters van Defensie? 
Dat kan met dit formulier.  Let op: Vliegbasis 
Eindhoven heeft een eigen klachtenformulier. 
defensie.nl 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
22 u 
Bizarre herrie zojuist van een fourship F35's op 
#vlbleeuwarden. Gemiddeld bijna 4 x 20db 
luider dan een F16, met een piek van 110db! 
Ook de omliggende dorpen dreunden op hun 
grondvesten. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
24 feb. 
Als antwoord op  
@MichelHartman 
  
@Kon_Luchtmacht 
 en  
@Forbes 
In dit is de krankzinnige herrie van deze 
mislukte Ferrari (en ja, het regent klachten 
rondom #vlbleeuwarden). #F35 
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LW20545 25-02-
2021 

15:07 LJOUWERT 8918LT En nog is het blijkbaar niet genoeg geweest 
met de herrie vandaag, het is bar en boos! 
Weer 4 lawaai machines de lucht in...Wind is 
Westelijk. Dus dreunt hier nog "lekker" extra 
lang door. 
Kan het landen straks stil..net als de afgelopen 
weken na het ingaan van de avondklok?? 
Duidelijk bewijs, dat het niet zo extreem luid 
nodig is. 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting 

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

X 

LW20549 25-02-
2021 

15:08 DEINUM 9033WC Ik heb maanden last van geluidshinder. Ik krijg 
ik hartkloppingen van. Wat een lawaai. Ik ga 
per heden melden wanneer ik overlast 
ondervind. Nog nooit zo erg meegemaakt.  

VLI 1 MIL KLU X D   Vervelend dat melder zo'n last 
ondervindt van de vliegbewegingen. 
Goed dat melder er vanaf nu 
melding van maakt. Door Corona 
wordt er echter nog minder 
gevlogen dan normaal, met 
ongeveer 6 toestellen. Soms met 8. 

X 

LW19816 25-02-
2021 

15:10 DEINUM 9033XH Enorm lawaai, kan de tv in de huiskamer niet 
meer verstaan.  Zo te horen F35 geluid 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof 4x F-35 die opstegen 
vanaf baan 23 in zuidwestelijke 
richting. Daarbij is op 2 km afstand 
langs de woning van melder 
gevlogen. Melder hierover per email 
geïnformeerd 

E 

LW20565 26-02-
2021 

10:36 DEINUM 9033WC Ik heb ervaring met F16's, maar dit slaat alles. 
Ook overlast ondervonden op 14:30 en 14:40. 

VLI 3 MIL KLU J D   Op genoemde tijden stegen vier F-
35's op vanaf baan 23 in de richting 
van Marssum. Daarbij is op grote 
afstand ook langs de woning van 
melder gevlogen. Betrof een 
reguliere takeoff. Geen verdere 
reactie gewenst, melding verwerkt 

X 
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LW20550 26-02-
2021 

14:29 MARSSUM 9034GA Omdat het lente is, zijn we nu lekker buiten in 
onze tuin. Het geluid van de opstijgende JSF is 
abnormaal hard en je moet gewoon je handen 
tegen je oren doen om het gevoel te hebben 
dat je geen gehoorschade oploopt.  

VLI 1 MIL KLU J D   Melder per email geïnformeerd over 
de invoering van de F-35 en 
daarbijhorende onderwerpen als 
geluid en vliegroutes 

E 

LW20554 26-02-
2021 

14:45 BERLTSUM 9041CD Omstreeks dit tijdstip kwam een straaljager 
over Berltsum met ontzettend veel lawaai. 
Normaal komen deze nooit over ons dorp. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof een F-35 die VFR 
vertrok vanaf baan 23 en via 
Berltsum naar de oefengebieden in 
het noorden vloog op een hoogte 
van ruim 700 meter. Melder 
hierover per email geïnformeerd 

E 

LW20555 26-02-
2021 

15:30 BRITSUM 9055MC zeer veel lawaai overlast de hele week en lang 
en avonds (nacht vliegen) niet normaal de 
ramen trillen soms inde sponning  ons 
woongenot word ons op deze manier ontnomen  

VLI 1 MIL KLU J D   Melder telefonisch willen informeren 
over de vliegbewegingen van 
afgelopen week. Helaas melder niet 
gesproken, daarom de informatie 
per email verzonden 

E 

LW20552 26-02-
2021 

15:50 JELSUM 9057RK De F-16 was nog te overzien. Maar sinds de 
komst van de F-35 is het geluid vele malen 
harder en trillen de ramen en de rest dagelijks 
bij het opstijgen van de vliegtuigen. Lijkt mij dat 
dit niet meer de norm is. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melder per email geïnformeerd over 
de invoering van de F-35 en 
daarbijhorende onderwerpen als 
vliegroutes, geluid en trillingen. In 
de email melder geadviseerd 
hierover goed contact te houden 
met de COVM-vertegenwoordiger  

E 
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LW20553 26-02-
2021 

15:57 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag, 
 
Zojuist weer met landing inzetten met 
oorverdovend kabaal en over de wijk jakkeren 
met West 81 Noord 82 plus weerkaatsing 
Marssum N.B. de landing kan wel stil als de 
binnenkomst  na de avondklok 2100 uur is zie 
ingediende klachten hieromtrent, Het verhaal 
van niet stiller kunnen is dus bij deze letterlijk 
uit de lucht gegrepen.  
10:33 BOlt 01 West 87 Noord BOLT 04 
Marssum 115 die weerkaatsing knalt hier ten 
de gevels. Geconstateerd dat de 
naverbranders aan waren 3601 3601 
12:05 ook weer loeihard landing 85 Db Jelsum 
is hier ook loeihard 
 
14:27 loeihard 3604 3604 3604 3604 
weerkaatsing Marssum 113 
14:41 Marssum 11 Db weerkaatsing naar 
Noord West 
Zoals eerder aangegeven zou een mobiel 
meetpunt aan deze hoek een optie zijn om het 
zelf eens te constateren wat hier met het geluid 
gebeurt.. Zo kan het echt niet langer zoals veel 
mensen ook aangeven op Twitter 
We moeten juist naar oplossingen zoeken ipv 
massaal weg te kijken.. 
 
 
 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
24 m 
Als antwoord op  
@KorHylkema 
Alles stond hier te schudden en kraken > 
omgeving Leeuwarden. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
25 m 
Als antwoord op  

VLI 1 MIL KLU J D   Structurele melder. Meermaals 
uitleg gegeven over 
vliegbewegingen en daarbijhorend 
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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@bennileemhuis 
  
@hebawi 
  en 2 anderen 
Ook omgeving Leeuwarden trilde enorm. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
26 m 
Aardbeving in Noord-Friesland? Alles trilde... 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
Leeuwarden 
@geluidsmeetnet 
· 
22 u 
Als antwoord op  
@Kiesdouwedevri2 
Oren maar snel dicht Douwe, of ga jij als eerste 
CDA-er het enorme geluidsprobleem van 
#vlbleeuwarden wél aanpakken. Niet wegkijken 
hoor. 
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LW20551 26-02-
2021 

15:58 LJOUWERT 8918LT Goedemiddag, 
Eindelijk uit gejakkerd vandaag?  
Het was weer bar en boos...14:40 JEDI01 110 
Db op meetpunt Marsum..enz. enz. Lawaai 
weerkaatst hier tegen het gebouw, wordt niet 
geregistreerd op meetpunt Noord...te ver weg.  
In reacties worden lawaai en vliegbewegingen 
dan wel uitgelegd...maar daar kopen we hier 
weinig voor...feit is en blijft, dat het kabaal voor 
ons hier niet te accepteren is...woonplezier 
wordt daardoor voor een groot deel verpest! 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting 

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

X 

LW20562 26-02-
2021 

16:00 INGELUM 9038TB Geachte lezer, 
 
Ik ben niet zo'n klager, en vindt de f35 een 
mooi vliegtuig om te zien. Als geboren en 
getogen Ingelumer na 40 jaar ook best wel wat 
gewend. 
Maar door het verleggen van de vliegroute bij 
het opstijgen ligt onze woning figuurlijk 
inmiddels "recht" onder de startbaan. Ook goed 
te zien op de afbeeldingen die de site van de 
geluidsmetingen onder het dorp Ingelum heeft 
geplaats. En ook al wordt de normale opstijglijn 
gebruikt dan is het nog een hels kabaal. Ons 
huis is ooit door defensie geïsoleerd. Hier is 
niks meer van te merken. Lampen schudden, 
telefoneren of een online meeting is op de 
vaste vluchttijden onmogelijk, kinderen kunnen 
geen middagslaapje meer doen, om over de 
avondvluchten en de gehoorbeschadiging nog 
maar te zwijgen als je op het verkeerde 
moment buiten bent. Ik heb dus zeker een 
klacht, maar des te meer een vraag. Wanneer 
stopt deze waanzin? 

VLI 1 MIL KLU J D Kinderen, 
Trillingen 

Melder per email geïnformeerd over 
de invoering van de F-35 en 
daarbijhorende onderwerpen als 
vliegroutes, geluid en trillingen. In 
de email melder geadviseerd 
hierover goed contact te houden 
met de COVM-vertegenwoordiger  

E 
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Klachtenoverzicht vliegbasis Leeuwarden 2021 

        

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

Vliegbasis 105 175 0 0 0 0 0 0   0 0 0 

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

                          

                          

                          

Totaal 105 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

             Totaal vliegbasis 280 
          Totaal grondlawaai 0 
          Totaal 280 
          

            

            

             

             Totaal aantal klachten 2021 
          

              

 
 

            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

KLACHTENOVERZICHT PER PLAATS 2021 
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              Plaats jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

 Aldtsjerk   1                     

 Berltsum   1                     

 Bitgummole   1                     

 Blessum 4                       

 Boksum 2                       

 Britsum 4 5                     
 

Burdaard   2                     
 

Deinum   6                     
 

Dronryp 4 4                     
 

Ferwert 1 1                     
 

Frjentsjer   4                     
 

Goutum   1                     
 

Gytsjerk 1 1                     
 

Hallum   1                     
 

Hurdegaryp   1                     
 

Ingelum 2 1                     
 

Jelsum 4 13                     
 

Koarnjum   2                     
 

Lekkum 2 3                     
 

Ljouwert 67 89                     

 Marssum 2 2                     

 Menaam 1 1                     

 Mûnein 1                       

 Ouwe Syl   2                     

 Readtsjerk   1                     

 Reitsum 1                       

 Ryptsjerk   3                     

 Sint Anne 2 1                     

 Snakkerbuorren   3                     

 Stiens 4 23                     

 Tzum   1                     

 Wergea 1                       

 Wier 1                       

 Wyns   1                     

 Wytgaard 1                       

 Totaal 105 175                     280 



 Pagina 115 van 119  
 

 

 

 

 
Van de Koninklijke Luchtmacht wordt verwacht dat zij 24/7/365 

inzetbaar is en blijft waarbij veiligheid voorop staat. Hoewel Nederland 

veelal binnen zit, vanwege COVID-19, blijft de luchtmacht vliegen. Dit 

doen we momenteel meer dan normaal boven Nederland, omdat de 

mogelijkheden in het buitenland nu vanwege COVID-19 beperkt zijn. Dit 

zal te zien en te horen zijn. De oefeningen en trainingen worden zoveel 

als mogelijk verspreid over Nederland. 

 

Avond/nachtvliegen 

Vanaf volgende week start het vliegprogramma voor 2021. De vliegtuigen en 

helikopters zullen dan weer dagelijks gaan vliegen. Daarnaast gaan vanaf 

maandag 11 januari 2021 jachtvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht weer in 

de avonduren vliegen. In de weken 2, 3, 6, 7, 10 en 11 wordt er van maandag tot 

en met donderdag gevlogen tot uiterlijk 23.00 uur. Op vrijdag vinden de vluchten 

alleen overdag plaats en de laatste vliegavond is op 18 maart 2021.  

 

De helikopters en transportvliegtuigen oefenen het gehele jaar, ook in de 

avonduren. Tijdens avondvliegen keren de helikopters uiterlijk om 23.00 uur 

terug op vliegbasis Gilze-Rijen. Na 22.00 uur keren de helikopters uitsluitend 

terug op de vliegbasis, wordt er niet lokaal gevlogen en worden er geen 

circuitoefeningen boven de vliegbasis uitgevoerd. 

 

Trainen in de avond is nodig omdat daadwerkelijke inzet van vliegtuigen en 

helikopters voornamelijk plaatsvindt bij duisternis. Speciaal voor het vliegen bij 

duisternis heeft de vlieger de beschikking over sensoren en geavanceerde 

nachtzichtapparatuur, de zogeheten Night Vision Goggles (NVG).  Door deze 

NVG’s ziet de vlieger alles in groentinten en daarbij is het zicht ook nog eens 

beperkt, alsof de vlieger door twee kokers kijkt. Het trainen is daarom pas zinvol 

als het volledig donker is.  

 

Het vliegen met de jachtvliegtuigen vindt veelal plaats boven zee, maar het is ook 

noodzakelijk om tijdens duisternis boven land te vliegen. Hiervoor wordt gebruik 
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gemaakt van de militaire vlieg- en oefengebieden boven Friesland, Drenthe, 

Overijssel en Brabant.  

 

 

Oefeningen 

Naast de reguliere trainingen zijn er aan het begin van het jaar ook oefeningen 

gepland. Zo wordt op 12, 13 en 14 januari samen met de Koninklijke Landmacht 

geoefend nabij de Marnewaard en de oefenrange op Vlieland. Deze training is 

nodig om de doelaanwijzers op de grond, de zogenaamde Forward Air Controllers 

(FAC), op het vereiste niveau te houden. 

 

Helikopters van het Defensie Helikopter Commando (DHC) beoefenen van 25 

januari t/m 12 februari tactische elektronische oorlogsvoering boven Midden- en 

Oost Nederland. De oefening “TAC EW” vindt plaats op weekdagen tussen 09.00 

uur en 22.30 uur. Gedurende deze oefening worden helikopterbemanningen en 

loadmasters opgeleid en getraind in omstandigheden waar Electronic Warfare 

(EW) en het vliegen onder verhoogde dreiging een grote rol speelt. TAC EW is een 

gezamenlijke oefening van het DHC en eenheden van de landmacht. 

 

Oefenen met bommen 

 

Jachtvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht oefenen in week 4 en 5 op de 

Vliehors Range op Vlieland in het afwerpen van bommen met explosieve lading. 

Het gaat om het type MK84 (500 ponders). Van 25 tot en met 28 januari wordt er 

tussen 10.00 en 15.30 uur geoefend en van 1 tot en met 4 februari tussen 08.30 

uur en 15.30 uur. Vliegers trainen dagelijks om hun vaardigheden op peil te 

houden. Het afwerpen van bommen is één van deze vaardigheden.  

 

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.  

 

 

Dagelijks vliegprogramma 

Naast de bovengenoemde oefeningen wordt, zoals altijd, vanaf de vliegbases 

dagelijks gevlogen om onze mensen op te leiden en vlieg- en 

gevechtsvaardigheden op peil te houden. Dit doen we veelal samen met onze 

partners op land zoals de Koninklijke Landmacht, Koninklijke Marechaussee en de 

politie. Maar ook op zee met de Koninklijke Marine. Alleen zo blijft de luchtmacht 

inzetbaar op elk moment; om ons luchtruim te bewaken, om missies uit te voeren 

wanneer gevraagd en civiele autoriteiten te kunnen bijstaan zoals bij 

grootschalige brandbestrijding. 

 

Informatie 

Wilt u meer weten over deze en andere vliegbewegingen?  Kijk dan op 
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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  

 
Twitter:@Kon_Luchtmacht / @VlbLeeuwarden / @VlbVolkel / @dhcluchtmacht / 
@VlbEindhoven 
Facebook: Facebook.com/Luchtmacht 
Intstagram: @koninklijkeluchtmacht 

 

 

Mededeling voor de redactie (niet bestemd voor publicatie) 
Wij verzoeken u ruime bekendheid te geven aan bovenstaand persbericht. Voor 

algemene vragen of persverzoeken naar aanleiding van dit persbericht kunt u 

contact opnemen met hoofd luchtmacht woordvoering op 06-13045612. Voor 

specifieke informatie over jachtvliegtuigen, helikopters of luchttransport kunt u 

contact opnemen met de Secties Communicatie van respectievelijk vliegbasis 

Volkel, telefoonnummer 0413-276601, vliegbasis Leeuwarden, telefoonnummer 

058-2346700, Defensie Helikopter Commando telefoonnummer 0161-296100 en 

vliegbasis Eindhoven, telefoonnummer 040-2896132.   

 

 

 

http://www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen
http://www.luchtmacht.nl/geluidshinder
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Datum 14 januari 2021 

 

Persbericht 
 

Jachtvliegtuigen oefenen in het afwerpen van bommen 

op NAVO oefenlocatie de Vliehors  

 
Jachtvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht 

oefenen in week 4 en 5 op de Vliehors Range op 

Vlieland in het afwerpen van bommen met 

explosieve lading. Het gaat om het type MK82 

(500 ponders). Op 27 en 28 januari wordt er 

tussen 10.00 en 15.30 uur geoefend en van 1 tot 

en met 4 februari tussen 08.30 uur en 15.30 uur. 

Vliegers trainen dagelijks om hun vaardigheden 

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

vaardigheden.  

 

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.  

 

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 

geoefend.  

 

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  

 

 

 
Ministerie van Defensie 
 

Vliegbasis Leeuwarden 

Sectie Communicatie 

 
Keegsdijkje 7 

MPC 80 A 

Postbus 8762 

4820 BB  BREDA 

LW.Communicatie@mindef.nl 

www.luchtmacht.nl 

 

 

 

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

LW.Communicatie@mindef.nl 

 

mailto:LW.Communicatie@mindef.nl

