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Aan de leden van de COVM Leeuwarden 

Naar aanleiding van recente media aandacht met betrekking tot de F-35: uitzending NPO 1 vandaag; 
geschreven artikelen in de Leeuwarder Courant; Omrop Fryslân ‘Noed oer lûdsoerlêst F-35 Steateleden 
komme yn aksje;’. Staat u ons toe om als direct betrokkene, u deze brief te schrijven.

Zoals bekend bij de commissie, wij (bewoners Tsjessingawei) hebben eind 2019 een brandbrief gestuurd 
aan de toenmalige commandant van de vliegbasis Leeuwarden. In dat schrijven hebben we onze 
bezorgdheid en ongerustheid geuit met betrekking tot de leefbaarheid in de directe omgeving van de 
Vliegbasis Leeuwarden. Deze brief is besproken in de COVM vergadering van 11 november 2019. 

Inmiddels schrijven we 2021. De eerste F-35 straaljagers zijn gestationeerd op de Vliegbasis Leeuwarden. 
Nu wordt duidelijk wat dat voor Fryslân en voor omwonenden van de Vliegbasis gaat betekenen. De 
woorden van de voormalige commandant, “we zijn ze niet vergeten“. Vliegbasis Leeuwarden: zeer 
belangrijke Vliegbasis binnen de coalitiepartners; alle oefeningen vliegen vanaf Vliegbasis Leeuwarden; 
gunstige ligging t.o.v. het oefengebied boven de Noordzee; alle trainingen (o.a. wapeninstructie inclusief 
trainingsvluchten) verzorgen vanaf de Vliegbasis Leeuwarden; enzovoort. Trainingen en oefeningen met de 
coalitiepartners vanaf de Vliegbasis Leeuwarden. De coalitiepartners komen niet met “ultralight“ toestellen, 
maar met hun eigen straaljagers en menig coalitiepartner stapt over of is overgestapt op de F-35. Je hebt 
weinig voorstellingsvermogen nodig om met je gezonde verstand te beredeneren wat we gaan beleven. Het 
doorzetten van deze ontwikkelingen betekent “één onleefbare situatie voor de directe omgeving“, schreven 
we toen aan de voormalige commandant van de Vliegbasis Leeuwarden. 

Deze stelling was, zoals nu blijkt, geenszins onrealistisch. Intussen is het een reële werkelijkheid. De F-35 
gaat ervoor zorgen dat het leefklimaat boven een groot deel van Friesland nog meer onder druk zal komen. 
De leefbaarheid in de directe omgeving zal door kerosine stank en extreme F-35 herrie zo goed als 
onleefbaar worden. En er is ook nog de herindeling van het luchtruim boven Nederland. Noord Nederland 
wordt min of meer gereserveerd voor militaire doeleinden en de rest van Nederland min of meer voor civiele 
doeleinden. Dat bevestigd nog eens de militaire intensivering van de Vliegbasis Leeuwarden. Nu wil men 
kijken of de F-35 niet met wat minder herrie haar taken kan uitvoeren. Zeer ongeloofwaardig! Ook één F-16 
kan met veel minder kabaal de lucht in. Maar, meer dan 90% van de starts werden echter met 
naverbranders gemaakt. Waarom dat zo is, de commandant heeft in zijn antwoord op onze brandbrief de 
noodzaak ervan haarfijn uitgelegd. En nu zou een soort ‘soft take off’ of een andere wijze van start en 
landing met de F-35 misschien wel mogelijk zijn. Zegt men. We geloven er geen snars van. De F-35 turbine 
genereert (veel) meer stuwkracht met (veel) meer herrie. Meer herrie in de lucht en op de grond tijdens het 
taxiën naar de start positie. Grond gebonden geluid noemen ze dat in het vakjargon. Daarbovenop komt nog 
dat de piloot toch zou moeten oefenen met volle tanks, met volle bewapening in de buik van het toestel en 
met alle andere zaken waarvan wij niet op de hoogte, en als leek op dat gebied ook onkundig zijn. Ja, onze 
huizen zijn destijds met de kennis van die tijd geluid geïsoleerd. Maar tegen dit geweld is wat anders nodig 
dan dat wat wij destijds gekregen hebben. Nu wij reëel de luchtmacht slogan “the future is now“ mogen 
meemaken, “hoe absurd en dubbelzinnig kan één slogan zijn“. De F-35, de plannen tot herindelen van het 
luchtruim en daaraan gerelateerd een intensivering van het gebruik van de Vliegbasis Leeuwarden maken, 
dat de bestaande geluidscontouren de prullenbak in kunnen. 

Zeker, vanuit een militair oogpunt is men trots op het nieuwste en zogenaamd beste materieel. Het 
economische belang van de Vliegbasis Leeuwarden, men wijst maar al te graag erop. Het economische 
belang in deze kwestie is echter niet gratis. Het heeft een prijs. De omwonende buren is men blijkbaar 
vergeten. Vliegbasis Leeuwarden ligt niet ergens ver weg in een woestijn waar men geen rekening hoeft te 
houden met omgeving en medemens. Nee, Vliegbasis Leeuwarden, leunend tegen de stadse bebouwing, 
omringd door dorpen, ze ligt zo onlogisch als het maar kan. In de directe omgeving wonen en werken meer 
dan honderdduizend mensen en in de wijde omtrek nog vele malen meer. Dat kun je niet zomaar naast je 
neerleggen en negeren. Hier voldoet niet een lullig statement: “wij kijken of het wat minder kan“. Nee, er 
moet iets gebeuren. Een grondige analyse die recht doet aan dit vraagstuk. Dat is wat er moet gebeuren. 
Het leefklimaat en de gezondheid van omwonenden is in geding. In brede zin geldt dat eigenlijk voor heel 
Fryslân. Daarom is het werk van de commissie uitermate belangrijk. Wie anders behartigt en verdedigt de 
belangen van omwonenden. Wijk niet door vage toezeggingen. Het gaat tenslotte om een leefbaar 
leefklimaat voor ons allen. We danken de commissie voor haar werk en inzet en wensen haar veel wijsheid 
en succes.
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