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Melding   Vlucht Reactie 

Nr Datum Tijd Plaats Postcode Omschrijving Categorie Aantal Type Operator Proc. D/A Factoren Uitleg Status 

LW22582 01-07-
2021 

09:22 LJOUWERT 8918LR Goedmorgen! Zo, Juli begint weer goed met 
noodlanding hier in Noord te horen. 
Wanneer dringt het besef eens door dat het 
afgelopen moet zijn met deze idioterie hier 
boven omwonenden ??? 
Afgelopen maandag ook al bijna ramp 
ontsnapt, het moet stoppen daar op die 
Basis!! Datum Tijd 112 Melding..... 

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

E 

LW22593 02-07-
2021 

10:52 MARSSUM 9034GJ ...en 10.53 uur 2x F-35 opstijgen heel veel 
lawaai.  

VLI 1 MIL KLU J D   Melding: 2x F-35 opstijgen heel 
veel lawaai. Reactie: boven 
luchtruim, F-35 geluid verhaal, nut 
en noodzaak 

E 

LW22586 02-07-
2021 

10:54 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen! Weer goed bezig met 86 Db 
Noord 5441 5442 veel gebulder en 
kerosinestank! Hoe hardleers kun je zijn na 
zoveel waarschuwingen noodlandingen en 
crashes. Ook een groot minpunt om de 
omwonenden niet te informeren. Het gebrek 
aan inlevingsvermogen is helaas niet 
aanwezig bij Defensie. ... 

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

E 

LW22589 05-07-
2021 

10:47 DRONRYP 9035VK 4 maal ontzettend lawaai. Erg laag met 
landingsgestel nog uit! 

VLI 1 MIL KLU J D   Melder wenst geen reactie te 
ontvangen. Betreft de ochtend 
take-off.  

X 

LW22590 05-07-
2021 

10:50 STIENS 9051BJ Lawaai overlast VLI 1 MIL KLU J D   Melding: lawaai overlast. Reactie; 
einde F-16 operaties en flyby. 

E 

LW22588 05-07-
2021 

10:50 WESTHOEK 9075NL Geluidsoverlast. Dieren onrustig. Ik ben 
geïnformeerd over de oefeningen die jullie 
uitvoeren. Ik ondervind hier hinder van.   

VLI 1 MIL KLU J D Dieren Melding: geluidsoverlast, dieren 
onrustig, is op de hoogte van de 
oefeningen en ondervindt hinder 
ervan. Reactie: F-35 geluid info, 
nut en noodzaak 

E 
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LW22591 05-07-
2021 

10:52 HALLUM 9074BK Lekker rustig wonen in Friesland. Dus 
niet...al eerder veel geluidsoverlast. Maar 
net ben ik me rot geschrokken. Ik dacht dat 
gaat fout. Een enorm kabaal van een 
laagvliegende straaljager.  Mijn oren 
konden het bijna niet verdragen. Geluid 
boven de 80 decibel is schadelijk voor het 
gehoor.  Ja wij hebben een prachtig 
foldertje in de bus gekregen. Met daarin de 
uitleg. Waarom moet dat boven 
woonwijken. De zee is vlakbij. Er bestaat 

ook een F-35 Cockpit simulator. Dus begrijp 
ik niet dat er over woonwijken zo laag moet 
worden gevlogen.  Wij moeten ons 
aanpassen aan defensie. Maar defensie 
staat wel in dienst van de burgers. Heel 
mooi omschreven dat u onze veiligheid wil 
bewaken in tijden van nood. Misschien is 
het rekening houden met de burgers in 
deze tijd meer gewenst.  

VLI 1 MIL KLU J D   Melding: net rot geschrokken, 
laagvliegende straaljager. 
Reactie; Betreft fly-by afscheid 
van de F-16. 

E 

LW22592 05-07-
2021 

10:55 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen, zojuist een 
onverantwoordelijke actie van Polly 02 op 
69 meter en Polly 01 op 71 meter!! 
Vermoedelijk aan uw aandacht ontsnapt en 
alweer verbannen uit uw geheugen de 
crash van afgelopen woensdag 01juli 2121 
9:15 het is onverantwoordelijk eigengereid 
gedrag met totaal geen oog voor de 
omwonenden.... 

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

E 

LW24004 05-07-
2021 

13:39 DRONRYP 9035BW Het wordt geweldig irritant deze 
geweldsuitbarstingen van de F-35 
vliegtuigen. Het lijkt wel of ze deze de route 
verlegd hebben richting DRONRYP. 

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: WIC periode, F-35 geluid 
info, nut en noodzaak.  

E 

LW22594 06-07-
2021 

09:45 DRONRYP 9035BT 8 minutenlang oorverdovend lawaai doordat 
de vliegtuigen recht over mijn huis 
(Skoallanswei 52) in het dorp Dronryp 
vliegen. De geluidsoverlast is zo erg dat je 
in huis gehoorbescherming nodig hebt 
tegen de pijn. Stop met het vliegen boven 
Dronryp, s.v.p.  

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: WIC periode - F-35 
geluid info, nut en noodzaak.  

E 
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LW22595 06-07-
2021 

09:45 HÚNS 8832KC Zeer erge overlast, voor 8 minuten! Veel en 
dikke bewolking geeft ernstige 
geluidshinder….wanneer gaat defensie aan 
de burger op maat aangebrachte 
oorbescherming bieden? 

VLI 1 MIL KLU J D   Toelichting WIC periode, F-35 
geluid info, nut en noodzaak.  

E 

LW22604 06-07-
2021 

09:53 DRONRYP 9035CK Zware geluid overlast van startende F-35 VLI 1 MIL KLU J D   Geen reactie gewenst. X 

LW22596 06-07-
2021 

13:30 DRONRYP  9035AD Dag, gisteren om dezelfde tijd, vandaag 
weer hebben jullie een schandalige 
hoeveelheid oorverdovend en 
beschadigend kabaal over onze woon-
/leefomgeving uitgestort! Werkelijk vréselijk 
en, nogmaals, schandalig!! 

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: WIC periode, nut en 
noodzaak.  

E 

LW22597 06-07-
2021 

13:30 FRENSTJER 8801KG Grote mate van geluidshinder door 
overkomende JSF toestellen, recht over 
FRENSTJER. Je kunt elkaar in de tuin niet 
meer verstaan, zo luid is het geluid. 

VLI 1 MIL KLU J D   Toelichting WIC periode, F-35 
geluid info, nut en noodzaak.  

E 

LW22617 06-07-
2021 

13:40 MARSSUM 9034GJ F 35 opstijgen erg veel lawaai. VLI 1 MIL KLU J D   Melding: erg veel lawaai F-35 bij 
opstijgen. Reactie: info over 
geluid, melder voelt zich " 
besodemieterd:  

J 
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LW22598 06-07-
2021 

13:42 SCHALSUM 8813JC Goedemiddag, al geruime tijd hebben wij 
last van overvliegende straaljagers. Soms is 
het zo erg dat we als we bezoek hebben 
elkaar niet kunnen verstaan. Voor tv kijken 
geldt hetzelfde bij avondvliegen. Zeker met 
de nieuwe straaljagers is het niet fijn. 
Wakker worden bij overdag slapen  
vanwege nachtdienst bijvoorbeeld. Buiten 
zitten bij mooi weer is bijna niet te doen, 
zeker met een hersenbeschadiging 
waardoor prikkels slecht te verdragen zijn! 

Onze katten worden er angstig van, 
schrikken op en kijken naar boven waar het 
geluid vandaan komt. We kunnen de klok er 
bijna op gelijk zetten, 's morgens vertrek, 
vluchten en 's middags blijkbaar weer terug 
naar de basis. Er wordt vlak boven ons huis 
gevlogen, isolatie van het huis is goed. 

VLI 1 MIL KLU J D   Toelichting WIC periode, F-35 
geluid info, nut en noodzaak.  

E 

LW22599 06-07-
2021 

14:38 SINT ANNA  9076PP Enorme overlast straaljagers. meerder 
keren per dag gebrom en ernstige 
brandgeluiden op verschillende plekken. 
Echt zo'n afterburner achtige geluid. 
Nutteloos boven de huizen rondvliegen, 
terwijl het ook op de Noordzee kan. Toont 
zo weinig respect voor mensen die gevoelig 
voor geluiden zijn. 20 km van basis en elke 
dag in huis zo'n herrie en in de tuin al 
helemaal niet te doen. Je blijft ze vrijwel de 
gehele dag horen. De F-35 is zo extreem 
luidruchtig in  huis, alsof je buiten staat. De 
F-16 had dit totaal niet! Dat viel binnen best 
mee. 

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: WIC, F-35 geluid info, 
nut en noodzaak.  

E 

LW22601 06-07-
2021 

14:55 STIENS 9051KH Sinds de nieuwe F-35 is het geluidsoverlast 
erger geworden . misschien snappen 
overheden niet dat er ook mensen in de 
nachtdienst werkzaam zijn. De overlast was 
vanmiddag wel erg extreem dit gaat om de 
vliegbasis bij LJOUWERT. 

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: WIC periode, F-35 
verhaal, we kunnen niet 
uitsluitend avondvliegen... nodig 
om getraind te blijven, nut en 
noodzaak.  

E 
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LW22600 06-07-
2021 

15:00 STIENS 9051PW Geluidsoverlast. Aanvliegen landingsbaan 
geschied weer over het dorp i.p.v. er 
omheen. Woon al 37 jaar in Britsum/Stiens 
en dit is mijn eerste klacht. Vroeger met de 
F-16 nooit “last” gehad van het geluid maar 
nu is het zo hard dat ik er pijn in mijn oren 
van krijg.  

VLI 1 MIL KLU J D Milieubelasting Reactie: info over F-35 geluid, 
melder vond het fijn dat ze " toch 
nog werd teruggebeld.  

J 

LW22602 06-07-
2021 

15:06 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag, zojuist wederom een 
Hercules met recht Devil 01 heel laag langs 
de flat en over woonwijk! 
Onverantwoordelijk gedrag ,.Is al van f 9:15 
in beeld en blijft maar rondhangen de hele 
dag..... 

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

E 

LW22603 06-07-
2021 

15:07 LJOUWERT 8918LT Goedemiddag, al vanaf 09:00 vliegt de 
DEVIL0 zwaar ronkend, brommend en 
luchtvervuilend over het Noorden van 
Friesland. Enig idee, wat dit betekent voor 
de natuur en de gezondheid van mens en 
dier? Zojuist als "afsluiting" nog even op 
121 mtr. hoogte vlak over de wijk Bilgaard. 
Of was dit zoals eerder wéér niet te zien op 
de radar???... 

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

E 

LW22608 07-07-
2021 

09:36 LJOUWERT 8918LR Goedmorgen. Vanochtend met veel 
gebulder trilling en stank de lucht in en 10 F 
35 tegelijk. Continue 80-86 Db gemeten dat 
is wederom veel hoger dan op Ft staat 
aangegeven. Wordt hier nog eens iets mee 
gedaan? De meldingen gaan ook naar 
suggestie meetpunt maar het is ook de 
verantwoording van Defensie om het geluid 
volgens de gemaakte afspraak met de 
minister te dimmen.... 

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

E 

LW22648 07-07-
2021 

10:00 DRONRYP 9035AX Overlast van vliegtuigen VLI 1 MIL KLU J D   Geen reactie gewenst. X 
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LW22605 07-07-
2021 

10:40 FRENSTJER 8801ED Vandaag 7 juli worden we o.a. in 
FRENSTJER weer getrakteerd op een hoop 
gebulder van de F.35. Bulderend 
geluidsoverlast wat mensen en ook mij 
enorm onrustig maakt.  Stop met het 
oefenen boven onze leefomgeving. Stop 
met vliegen zolang er nog geen deugdelijke 
vergunningen zijn. Beseft de luchtmacht wel 
(is in hun gedrag niet koninklijk meer) 
hoeveel gezondheidsproblemen dit oefenen 
voor ons mensen 'op de grond' 

veroorzaakt? Vlieg naar den Haag en vlieg 
boven de randstad of boven de Noordzee. 
Laat ons met rust. 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid Melder overweegt ingezonden 
brief, kan er echt niet tegen. 
Gesprek over geluid F-35, WIC 
periode.  

J 

LW22614 07-07-
2021 

11:00 STIENS 9051CP Geluidsoverlast klacht op 6-7 tussen 11.00 
en 12.00 dit was echt absurd!  

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: WIC periode, F-35 geluid 
info, nut en noodzaak.  

E 

LW22606 07-07-
2021 

11:12 BRITSUM 9055LR Die achterlijke F-35's recht over ons huis 
met belachelijk veel lawaai. Leer vliegen 
zoals het hoort, tussen de dorpen door of 
donder op met de dingen!!! Helemaal klaar 
mee. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melder wenst geen reactie te 
ontvangen. Betreft de ochtend 
take-off.  

X 
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LW22607 07-07-
2021 

11:13 STIENS 9051AH Bij het aanvliegen van de basis/vliegveld 
kwamen vliegtuigen uit westelijke richting 
en vliegen dan midden over het dorp 
Stiens. Ze maken dan een bocht naar het 
zuiden en vervolgens weer naar het westen 
en gaan dan landen. Het is totale onzin om 
midden boven het dorp Stiens te vliegen. 
Ga nu wat hoger vliegen en tussen Hijum 
en Stiens langs naar het Oosten en dan 
een ruime bocht naar Jelsum. Ik weet van 
een aantal zeer zieke mensen in Stiens die 

onvoorstelbaar veel last hebben van jullie 
onzin route. Ook kwamen twee dagen 
geleden 4 F-16's over het dorp met een 
onzinnige afscheidsvlucht. Luister nu eens 
naar ons en stop met jullie eigenwijze 
houding. We hebben al lawaai genoeg van 
jullie. 8000 mensen zullen dankbaar zijn. 

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: F-35 geluid info, WIC, 
nut/noodzaak, vliegroutes. 

E 

LW22611 07-07-
2021 

13:30 SCHALSUM 8813JC Goedemiddag, veel geluid van 
overvliegende straaljagers over ons huis. 

VLI 1 MIL KLU J D   Toelichting WIC periode, F-35 
geluid info, nut en noodzaak.  

E 

LW22616 07-07-
2021 

13:31 LJOUWERT 8918LR Hoe hardleers kun je eigenlijk zijn? Zojuist 
wederom continue 86 Db met 10 F 35 en 
asociaal gebulder trilling en 
kerosinestank!!.... 

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

E 

LW22609 07-07-
2021 

13:35 LJOUWERT 8915KM Geluid F-35 is abnormaal. Brullende 
motoren trilt door het huis. Bedankt 
overheid voor het aanschaffen van deze 
stomme toestellen en weigeren en maar 
ontkennen dat het geluid meer overlast 
geeft. Reageren heeft toch geen zin. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melder wenst geen reactie te 
ontvangen. Betreft de middag 
take-off.  

X 
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LW22612 07-07-
2021 

13:40 DRONRYP  9035AD Wederom schandálig wat u met die dure 
spielerij aan onvoorstelbare bak vreselijke 
herrie over onze leef-/woonomgeving 
uitstort. En niet alleen om 13.40u maar vele 
(teveel!) malen per dag. De kopjes staan te 
rammelen op tafel. En dat allemaal "voor 
onze veiligheid"....Ik hoop van ganser harte 
dat hier ASAP iets aan gedaan wordt!! 

VLI 1 MIL KLU J D Trillingen Melding: schandalig dure 
spielerei, onvoorstelbare bak 
herrie, kopjes staan te rammelen. 
ASAP iets aan doen. Reactie: 
WIC periode, in gesprek met 
Dorpsbelangen.  

E 

LW22610 07-07-
2021 

13:40 LJOUWERT  8917EL De geluiden zijn oorverdovend, de 
voorzetramen staan te trillen in het kozijn!  

VLI 1 MIL KLU J D Dieren, Gezondheid, 
Trillingen 

Goed gesprek, ook haar dieren 
hebben er last van. heel verschil, 
heel extreem, vind het fijn dat ze 
teruggebeld is. Trilling, 
hartkloppingen, oorpijn.  

J 

LW22613 07-07-
2021 

14:20 LJOUWERT 8917DD Goedemiddag, door het landen of opstijgen 
van de vliegtuigen kan ik geruime tijd niet 
meer met mijn klanten (ik ben 
fysiotherapeut) communiceren. Ik vind dat 
heel vervelend. Het is  niet alleen vandaag 
maar inmiddels regelmatig het geval de 
laatste maanden, zeker als ik het raam 
open heb. 
 

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: WIC, nut en noodzaak, 
in gesprek met.  

E 

LW22615 07-07-
2021 

14:52 STIENS 9051LA De laatste dagen zeer veel overlast van de 
landende toestellen door beduidend wijdere 
bocht.   Pal boven onze boerderij. Alsof we 
al niet genoeg overlast hier hebben.  

VLI 1 MIL KLU J D   Melder wenst geen reactie te 
ontvangen. Betreft de middag 
take-off.  

X 

LW22618 07-07-
2021 

21:21 MARSSUM 9034HB Er werd vanmorgen weer gevlogen we 
hebben er weer zeer veel last van gehad, 
volgens mij gingen ze weer ver over de 
grens. Snap niet waarom dit zo erg moet, 
we hebben ook eens mee gemaakt dat het 
veel rustiger kan. Snap best dat er zoveel 
klachten komen als men met zoveel geweld 
vertrekt en er komt bij dat ze volgens ons 
weer van route af zijn gegaan wat volgens 
mij ook niet is toegestaan.  

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: gesproken met melder, 
vind het heel erg veel overlast.  

J 
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LW22623 08-07-
2021 

09:42 SCHALSUM 8813JC Veel geluid van overvliegende straaljagers, 
weer opschrikkende katten 

VLI 1 MIL KLU J D Dieren Toelichting WIC periode, F-35 
geluid info, nut en noodzaak.  

E 

LW22621 08-07-
2021 

09:45 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen! De oorlog is hier weer 
"goed" begonnen met gejakker over 
meetpunten en stad 2424 om 10:14 10:16 
Moet er eerst nog 1 crashen voordat het 
besef eens doordringt dat dit niet kan? 
Defensie heeft totaal geen idee over hoe 
om te gaan met omwonenden. Ook nergens 
op reageren, na alle leugens is het de 
druppel!!.... 

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

E 

LW22630 08-07-
2021 

09:45 TZUMMARUM 8851RM Te veel lawaai door laag overvliegende  
vliegtuigen, ook middags .Verder wil ik nog 
even kwijt, dat de elf steden tocht van F-16 
een ridicule actie was, dat betaald moest 
worden door de burgers, die al zo veel 
overlast hebben. Het geld had wel een 
betere bestemming kunnen krijgen. 

VLI 1 MIL KLU J D   Toelichting WIC periode, F-35 
geluid info, nut en noodzaak. 11-
stedenvlucht is combinatie van 
training geweest.  

E 

LW22620 08-07-
2021 

10:14 LJOUWERT 8918LT Goedemorgen, Niet normaal meer de herrie 
vanochtend! Het is weer oorlog boven 
Friesland. Zojuist jakkerde 2424 meerdere 
malen met veel kabaal over de 
stad...onverantwoord machogedrag! 

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

E 

LW22619 08-07-
2021 

10:15 BLESSUM  9032XC Het is vanmorgen vaak weer onmogelijk om 
een gesprek te voeren in huis. Er wordt 
vaak veel lawaai gemaakt door de 
vliegtuigen. 

VLI 1 MIL KLU J D   melding: vanmorgen weer 
onmogelijk om gesprek te voeren. 
vaak veel lawaai door de 
vliegtuigen. Reactie: F-35 geluid 
info, nut en noodzaak.  

E 
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LW22622 08-07-
2021 

11:02 STIENS 9051GK Bij landing van F-35 toestellen te veel 
kabaal. De eerste ging nog. Deze piloot 
deed het vrij fatsoenlijk. Het kan dus wel! 
De anderen trokken de pot vol open boven 
onze woning. Ik had helaas geen 
soundbarrier op, zodat mijn oren pijn 
deden. Dit is de zoveelste keer. Wennen 
doet het nooit. 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid Reactie: gesproken met melder 
over F-35 geluid. Vond het fijn dat 
we terugbelden.  

J 

LW22625 08-07-
2021 

11:10 STIENS 9051EJ De herrie van de F-16 was heilig in 
vergelijking met de nieuwe “aanwinst”  
Deze veroorzaken een dusdanige 
oorverdovende herrie welke niet meer 
acceptabel is!  De geluidsoverlast Is boven 
de toegestane decibel! Standaard is de 
landingsroute over de woonwijk Stiens en 
dit kan en moet anders. Geen gestunt 
boven de woonwijken!!! Er zijn meer 
mogelijkheden.  

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: F-35 geluid info, geen 
wet en regelgeving over max.db. 
nut en noodzaak, in gesprek met. 

E 

LW22629 08-07-
2021 

11:10 STIENS 9051GK Groot vrachtvliegtuig zeer dicht boven de 
huizen. Onverantwoord!! Om 15.15 
gebeurde dit nogmaals. Is dit echt 
noodzakelijk? 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding: C-130 Hercules. 
Reactie: gesproken met melder 
en uitgelegd waarom zo lang en 
aangegeven dat we snappen dat 
dit indrukwekkend is.  

J 

LW22624 08-07-
2021 

11:17 LJOUWERT 8918LR Hoe hardleers kun je zijn ondanks alle 
klachten wederom met die vervuilende  
Hercules hier zo laag over te vliegen Devi 
01 Devil dwars over het meetpunt pus  Naaf 
78 vanaf 11:06 Om 9:27 ook al in beeld  
Devil 01 Devi. Diverse malen aangeven wat 
de gevolgen zijn, maar kennelijke spreken 
we een andere taal! 

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

E 

LW22628 08-07-
2021 

13:30 MENAAM  9036JJ De geluidsoverlast van de laagvliegende 
straaljagers is zo overweldigend, dat het 
schade toebrengt aan het gehoor!  

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: F-35 geluid info. 
Geluidsarme straalmotoren 
bestaan niet en is geen wetgeving 
voor. 

E 
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LW22626 08-07-
2021 

13:37 DRONRYP 9035DK Het is weer lekker raak boven DRONRYP 
oost. Maar weer naar binnen gegaan na 
oorverdovend kabaal tot aan pijngrens toe, 
en dat is GEEN BELEVING. Waarom is 
DRONRYP altijd de klos, vliegtuigen mogen 
niet boven bebouwde kom vliegen als het 
niet nodig is. 
 

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: Start/landing altijd 
merkbaar in dorpen in de 
omgeving van vliegbasis, nut en 
noodzaak.  

E 

LW22631 09-07-
2021 

09:25 SINT ANNA 9076PP 7-7-21 / 8-7-21 / 9-7-21 
lage hercules achtig vliegtuig pal over ons 
huis verscheidende keren aan zeedijk van 
Waddenzee. 20 km van basis. Na 4 
incidenten en echt incident ben ik hier niet 
gerust op. vele te laag over woningen. DIT 
GEBIED IS NIET ONBEWOOND! km ers 
rijtjes woningen! langste straten van 
Nederland. Ze vliegen zo extreem laag met 
oude rommel ronkende vervuilende troep. 
En NOOIT krijg ik een email met 
verbeterpunten, dat ze aan de slag gaan. 
Altijd over de huizen. 8-7-2021 was het 
extreem. de hele dag herrie ik kon visite 
niet in de tuin verstaan, mijn dochter vroeg 
uit bed door herrie een mijn andere dochter 
rende angstig naar binnen omdat er opeens 
heel laag een vliegtuig heel dreigend over 
de huizen kwam. niet de eerste keer! Ze 
vliegen erg vaak over Oude en Nieuwe Bildt 
dijk en dan de gehele dag!! Je hoort ze in 
hele omgeving! Ik heb hier zelfs een kindje 
wat huilt. Ik hoef geen mail van leuke 
berichten die niet getuigen van enige 
medeleven en alleen maar opsomt hoe trots 
jullie alles uitvoeren. ik wil maatregelen, 
erkenning en begrip. dat heb ik nog nooit 
van de basis ervaren. Er is zelfs een ernstig 
ongeluk op de manege geweest door de 
vliegbasis, een kind heeft letsel opgelopen 
omdat er heel laag gevlogen werd in 
formatie over de manege (Geen 
suggesties). Dat was jaren geleden maar 
toen nog amper medeleven. 

VLI 1 MIL KLU J D Kinderen Melding: geluidsoverlast, huilend 
kind, maatregelen, erkenning en 
begrip, nooit ervaren. Jaren 
geleden ernstig ongeluk op 
manege. Reactie: WIC periode, 
F-35 geluid info, lang geleden 
ongeluk: geen concrete gegevens 
rechtstreeks van melder. In 
gesprek met.  

E 
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LW22659 09-07-
2021 

09:30 FRENSTJER 8802DJ Vandaag en hele week meerdere keren 
overlast van meerdere vliegtuigen die 
komen vanaf vliegbasis Leeuwarden die 
over FRENSTJER richting Noordzee 
vliegen. Dit geeft enorm veel 
geluidsoverlast. Ongepast. 
 

VLI 1 MIL KLU J D   Melder wenst geen reactie te 
ontvangen. Betreft de ochtend 
take-off.  

X 

LW22639 09-07-
2021 

09:40 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen, Vanochtend weer bar en 
boos en tot overmaat van ramp wederom 
de vervuiler  Hercules hier weer laag over 
de woonwijk! Wat is dat toch met Defensie 
om continue te provoceren en nergens 
inhoudelijk op te reageren?… 

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

E 

LW22633 09-07-
2021 

09:40 MARSSUM 9034GV Het eerste vliegtuig wat opsteeg heeft de 
prijs voor piloot die met het meeste lawaai 
opstijgt. Als een piloot niet normaal kan 
opstijgen of landen laat hem dan niet 
vliegen!!! Ik heb hier een kind wat overstuur 
is, beesten die bang zijn en een auto alarm 
die af gaat. Doe eens normaal man… 

VLI 1 MIL KLU J D Angst, Kinderen, Dieren Reactie: F-35 geluid info, in 
gesprek met.  

E 

LW22632 09-07-
2021 

09:42 DRONRYP 9035DD Continu laag overvliegende straaljagers. 
Veel meer lawaai als voorheen.  

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: F-35 geluid info.  E 

LW22655 09-07-
2021 

09:45 FRENSTJER 8801PP Was voor werkzaamheden in MARSSUM, 
daar kwamen in totaal ca. 9 straaljagers 
over. Dat veroorzaakte zoveel lawaai, dat 
het pijn deed aan mijn oren, zeker een half 
uur tot drie kwartier last van gehad. Dit is 
echt niet normaal. Graag zie ik uw 
telefonische reactie te gemoed.  

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid Toelichting WIC, 
vliegbewegingen, F-35. Melder 
gaf aan heel veel pijn in de oren 
te hebben gekregen.  

J 
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LW23316 09-07-
2021 

09:45 FRENSTJER 8801PP Heb deze klacht al eerder ingediend, 
zelfs zeker drie keer. 
De beloofde terug bel acties blijven helaas 
uit. Dus nu nog maar een keer proberen, 
wie weet is er misschien iemand bij jullie die 
wel terug belt. 

VLI 1 MIL KLU J D   Toelichting vliegbewegingen. 
Vond het fijn dat we contact 
hebben gehad.  

J 

LW22635 09-07-
2021 

09:45 TZUMMARUM 8851RM Heel veel lawaai. VLI 1 MIL KLU J D   Toelichting WIC periode. E 

LW22641 09-07-
2021 

09:46 LJOUWERT 8918LT Goedemiddag, Ook vanochtend werden we 
hier de woning zowat weer uit gedreund 
door met veel gebulder opstijgen van 9 
straaljagers. Lawaai is minuten lang na 
opstijgen nog te horen als zwaar onweer. ... 

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

E 

LW22634 09-07-
2021 

09:50 LJOUWERT 8918LM Flikker toch eens op. Hoeveel klachten 
moet een mens nog indienen voor dit eens 
doordringt? 

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

E 

LW22636 09-07-
2021 

11:00 BURDAARD 9112HL Meerdere straaljagers vliegen laag, alsof ze 
aanvallen uitvoeren boven ons dorp en 
meerder malen. Wat denken jullie in 
godsnaam? 

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: WIC periode.  E 
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LW22638 09-07-
2021 

11:00 STIENS 9051PL Goedemorgen, vanochtend kwamen de F-
35 thuis iets voor 11 uur vlogen ze over ons 
huis. Ik was aan het bellen voor mijn werk. 
Ik moest dit gesprek afbreken vanwege het 
enorme lawaai. Erg vervelend dat ik niet 
meer verstaanbaar ben en dat ik dus niet 
eens een schuifpui open kan hebben 
vanwege het enorme lawaai.  

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: F-35 geluid, nut en 
noodzaak, in gesprek met.  

E 

LW22637 09-07-
2021 

11:03 BRITSUM 9055LR Afgrijselijke geluidsoverlast!!! Lijkt alsof de 
F-35 zowat ons huis binnen vliegt. Vlieg 
zoals het hoort, tussen de dorpen door en 
niet over ons huis!!! Gewoon eng en niet te 
doen qua geluidsoverlast! Wat een hel. Of 
donder op met de ellendige dingen. Hoe 
vaak moet je klagen???? 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof een circuitlanding 
van 3x F-35 op baan 23, waarbij 
langs/over de woning van melder 
is gevlogen. Er is overleg met het 
PGMN, maar het kost tijd om te 
bekijken hoe we met geluid om 
moeten gaan. 

X 

LW22640 09-07-
2021 

11:17 BRITSUM 9055MC Weer over ons dak. Kan het niet wat verder 
naar het noorden, daar zijn geen woningen. 
Het is gewoon waanzin. Geen gesprek te 
voeren in een woning die niet geïsoleerd is. 
Meneer geeft bovendien aan dat het maken 
van een melding via de website te complex 
is en de voorkeur geeft aan telefonisch 
contact. 

VLI 1 MIL KLU J D Nachtrust Toelichting vliegprocedures 
(waarom er ook over woonkernen 
gevlogen wordt), 
klachtenafhandeling (keuze van 
organisatie om dit digitaal te 
doen, trensanalyse maar in deze 
situatie geen directe invloed). 

J 

LW22644 09-07-
2021 

13:35 TZUMMARUM 8851RM De heren/dames hebben kennelijk net de 
lunch achter de kies en er wordt weer volop 
vreselijke herrie gemaakt zodat ramen en 
deuren weer gesloten moeten worden. 

VLI 1 MIL KLU J D   Toelichting WIC periode, F-35 
geluid info, nut en noodzaak.  

E 

LW22646 09-07-
2021 

13:36 SCHALSUM 8813JC Goedemiddag, ik ga 1x dd. een klacht 
sturen, de straaljagers komen natuurlijk 
vaker per dag over. Ook heb ik niet de 
illusie dat er ooit wat mee gedaan wordt 
maar voorlopig blijf ik klachten sturen. Ik 
ervaar veel geluidsoverlast van 
overvliegende straaljagers! P.c. ben 
benieuwd wanneer ik een reactie kan 
verwachten. 

VLI 1 MIL KLU J D   Toelichting WIC periode, F-35 
geluid info, nut en noodzaak.  

E 



 Pagina 16 van 30  
 

 

LW22643 09-07-
2021 

13:38 DRONRYP 9035GM Extra veel lawaai, de trommelvliezen doen 
zeer, kinderen van de buren lopen al met 
gehoorbescherming als er een vliegtuig 
over komt. Wat gaan jullie hier aan doen.. 
Stop met deze onzin. Je kan ook normaal 
over een dorp vliegen. 

VLI 1 MIL KLU J D Kinderen Reactie: F-35 geluid info, nut en 
noodzaak.  

E 

LW22642 09-07-
2021 

13:39 MENAAM 9036LP Wat een klote en verschrikkelijke 
hoeveelheid herrie maken die stomme F-
35. Hou ze s.v.p. op de grond. F-16 waren 
“geluidsvriendelijker”! 

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: info geluid F-35, nut en 
noodzaak.  

E 

LW22649 09-07-
2021 

13:45 LJOUWERT 8918LR Hoe hardleers en onbetrouwbaar kun je zijn 
Defensie?? Minuten lang in 85 Db /86 Db 
en West 87 DB!! Geluid dimmen was zoals 
verwacht  ook een dikke leugen! De enige  
waarheid is de vele noodlandingen en 
crashes  en zelfs dan wordt er ontkent dat 
er brand was met de vele  rookwolken. 
Waar rook is ,is vuur!... 

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

E 

LW22645 09-07-
2021 

13:46 DRONRYP 9035DK Wederom oorverdovend kabaal boven 
DRONRYP oost. Maar weer naar binnen 
gegaan omdat de pijngrens weer wordt 
bereikt. Is geen Beleving! 

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: Start/landing altijd 
merkbaar in dorpen in de 
omgeving van vliegbasis, nut en 
noodzaak.  

E 

LW22647 09-07-
2021 

13:50 DRONRYP 9035EM Het is echt niet normaal meer hoeveel 
vliegtuigen (F-35 tegenwoordig?) er 
tegenwoordig overvliegen en hoeveel 
lawaai deze maken. Het doet pijn aan de 
oren en het maakt het thuiswerken ook erg 
lastig. Graag een oplossing hiervoor! 

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: WIC periode, in gesprek 
met.  

E 

LW22652 09-07-
2021 

15:00 KOARNJUM 9056PR Vliegtuig bij het optrekken dwars over dorp 
heen. Lawaai was weer oorverdovend. 
Waarom dwars over het dorp. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding: vliegtuig bij optrekken 
dwars over dorp heen, waarom 
dwars over dorp. Reactie: op 
flightradar gezien betreft 
landende F-16's en F-35's 
circuitlanding. Uitleg en info over 
WIC 

E 



 Pagina 17 van 30  
 

 

LW22650 09-07-
2021 

15:03 MARSSUM 9034GS Zeer laag vliegend vliegtuig en gepaard met 
enorm veel lawaai dwars over het dorp 
(i.p.v. langs het dorp). 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof een landende F-16 
die een ruimere bocht nam dan 
normaal het geval is en daarbij 
boven Marssum uitkwam. De 
luchtverkeersleiding monitort alle 
vliegbewegingen en spreekt 
vliegers indien nodig aan op hun 
vlieggedrag. 

E 

LW22651 09-07-
2021 

15:03 MARSSUM 9034HN Vliegtuig ging met veel lawaai -op een 
ongewone route-  laag over het dorp.   

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: WIC periode, F-35 geluid 
info, nut en noodzaak.  

E 

LW22657 09-07-
2021 

15:15 DEINUM 9033WC Er komen 2 enorme vliegtuigen vlak over 
mijn boerderij heen, het lijkt wel oorlog hier. 
Verschrikkelijk is het al de hele week is er 
geluidsoverlast. Maar dit is de limiet. Woon 
hier sinds 1971, afgelopen tijd is overlast 
niet te harden, de F-16 was nog goed te 
doen maar nieuwe toestel geeft zoveel 
overlast 

VLI 2 MIL KLU J D   Reactie: betreft WIC oefening met 
2x C-130 Melder helaas niet 
telefonisch kunnen bereiken.  

3 

LW22653 09-07-
2021 

15:20 LJOUWERT 8915KE Op de aangegeven tijd kwam een zwaar 
klinkend vliegtuig (mogelijk c-130?) zo laag 
over het huis dat de schrik behoorlijk was. 
Een redelijk grote schaduw kwam over de 
tuin, een plotselinge angst voor een crash 
op ons huis overviel mijn vrouw en mij.  Het 
gebeurt vaker dat een C-130 laag over 
komt, maar zo laag als dit was buiten het 
normale om en erg onverantwoord. Zelf ben 
ik altijd werkzaam geweest op de vlb. 
LJOUWERT, maar hier maak ik een 
serieuze melding van.  

VLI 1 MIL KLU J D Angst Toelichting WIC periode incl. 
Hercules, kunnen ons voorstellen 
dat u geschrokken bent, info over 
vlieghoogten.  

E 
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LW22654 09-07-
2021 

15:20 LJOUWERT 8918LR En weer die Hercules, Herky 37 en Devil 01 
boven woonwijk, het is een gebed zonder 
einde met die overlast van de  vliegbasis! 
Zoveel uitstoot door landing F 35 net en nu 
dit weer.... 

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

E 

LW22656 12-07-
2021 

09:50 BRITSUM 9055LR Bij opstijgen F-35 trilt zowat alles in ons 
huis. Katten rennen in paniek naar binnen. 
Uiteindelijke schade aan ons huis door 
toedoen van F-35 valt op defensie te 
verhalen, neem ik aan?!  

VLI 1 MIL KLU J D Trillingen, dieren Melding betrof het opstijgen van 1 
F-35 zonder naverbrander, vooraf 
gegaan door 8 F-16's met gebruik 
van de naverbrander. Als melder 
schade aan zijn woning heeft, dan 
kan hier middels het indienen van 
een schadeclaim naar gekeken 
worden. 

X 

LW22658 12-07-
2021 

11:08 SCHALSUM 8813JC Goedemorgen, laag overvliegende 
straaljager zorgde voor veel geluid. 

VLI 1 MIL KLU J D   Toelichting WIC periode, F-35 
geluid info, nut en noodzaak.  

E 

LW22660 12-07-
2021 

13:30 REITSUM 9175GH Ernstig geluidsoverlast van de F-35, mijn 
vogels in de volières(dure papegaaien) zijn 
dusdanig gestrest dat ze dit jaar niet tot 
broeden komen. Dit scheelt mij duizenden 
euro's aan inkomsten. DUS GAUW 
KAPPEN MET DIE HERRIE. 

VLI 1 MIL KLU J D Dieren Reactie: schadeprocedure uitleg, 
vervelend om te horen, in gesprek 
met.  

E 

LW22661 12-07-
2021 

14:30 MARSSUM 9034HC De hele dag veel vliegverkeer. Wij zitten nu 
opgescheept met de F-35 die veel meer 
lawaai maakt en de F 16 is verdwenen. Wij 
worden nu opgescheept met een stuk herrie 
van gastvliegtuigen en dat kan nu toch niet 
de bedoeling zijn.   

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: WIC opleiding incl.F-35, 
info geluid F-35, nut en noodzaak 

E 
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LW22662 12-07-
2021 

14:45 BITGUMMOLE 9045PZ Ongelooflijk veel lawaai van straaljager 
defensie, dit is niet de eerste keer. Ben het 
verschrikkelijk beu 

VLI 3 MIL KLU J D   Zeer boze en emotionele  dame, 
heeft afgelopen week meerdere 
malen gebeld maar heeft geen 
gegevens achtergelaten.  

X 

LW22663 13-07-
2021 

09:50 BRITSUM 9055LN Krijg steeds meer te maken met geluids 
overlast van de vliegbasis. Vandaag om 
09:50 uur konden wij niet met elkaar praten 
binnenshuis. Dit is vandaag maar heb hier 
steeds meer last van. Wil dat defensie mijn 
huis gaat isoleren zodat ik minder last heb 
van de overlast! Graag contact. 

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: info over F-35 geluid, 
melder vond het fijn dat ze " toch 
nog werd teruggebeld.  

E 

LW22664 14-07-
2021 

10:34 LJOUWERT 8915AW Ik wil graag een geluidsoverlast klacht 
indienen. Sinds een hele lange tijd komt er 
bij vliegbasis Leeuwarden bijna dagelijks nu 
straalmotoren lawaai vandaan. Ik geloof 
sinds de invoering van de nieuwe 
straaljagers. Kan niet precies zeggen hoe 
lang dat al zo is maar het lijkt nu al in ieder 
geval een jaar zo te zijn. Daarvoor 
oefenden ze maar 1 keer in de week. 
Daarbij komt ook nog dat deze nieuwe 
straaljagers meerdere malen luider zijn dan 
die van vroeger. Ik woon niet eens echt 
naast de basis maar in LJOUWERT en 
zelfs met ramen dicht is het zo ongelofelijk 
luid. Je hoort nu tegenwoordig bijna elke 
dag zo ongeveer ieder uur, zo niet zelfs 
vaker dat een straaljager zijn motoren start 
en dan op de landingsbaan stilstaat en de 
motoren gewoon laat stralen,  maar het 
vliegtuig lijkt niet op te stijgen. Het is 
gewoon echt niet leuk meer.  

VLI 1 MIL KLU J D   Melder telefonisch niet kunnen 
bereiken. Per email uitgebreide 
uitleg over de invoering van de F-
35 en daar bijhorende 
onderwerpen als geluid 

E 

LW22668 14-07-
2021 

11:00 DRONRYP 9035VK Erg veel lawaai, oorverdovend VLI 1 MIL KLU J D   Melding: erg veel lawaai, 
oorverdovend. Melder wenst geen 
reactie te ontvangen.  

X 
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LW22665 15-07-
2021 

09:52 LJOUWERT 8916ED Zeer veel langdurig lawaai van straaljagers. VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof het opstijgen van 7 
F-16's met naverbrander en 1 F-
35 zonder om 0945u en tussen 
0950 en 0952u vanaf baan 05 in 
noordoostelijke richting op 3 
kilometer afstand van de woning 
van melder. In totaal betrof het 4 
minuten aan vliegtuiggeluid 

E 

LW22669 15-07-
2021 

15:00 DRONRYP 9035VK 10 minuten lang hoog fluitend lawaai, 
misselijkmakend. 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid Melding betrof de straight in 
landing van 1x F-35 en daarna 7x 
F-16 op baan 05. Daarbij is langs 
de woning van melder gevlogen. 
Geen verdere bijzonderheden of 
afwijkingen geconstateerd 

X 

LW22667 15-07-
2021 

15:13 JELSUM 9057LJ Toestel 5454 maakt doorstart op korte baan 
en vliegt op +/- 40 meter hoogte met +/- 460 
kmh rakelings langs de Tsjessingawei. 
Herrie! Angst! Gaat er (wederom) iets mis 
met een toestel! Waarom een gevaarlijk 
manoeuvre vliegen langs bewoonde 
bebouwing ??? 

VER 1 MIL KLU N D   Melding betrof een doorstart van 
een F-16 gastvlieger die daarna 
per ongeluk rechtsaf vloog in 
plaats van linksaf. 
Luchtverkeersleiding heeft 
contact gehad met de vlieger, dit 
is ook bij de debriefing besproken 
ter lering 

E 

LW22666 15-07-
2021 

15:13 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag, helaas zojuist toch weer 
even het stukje "goodwill" afgebroken door 
hier rakelings over de flat te scheren 5454 
na zoveel noodlandingen en crashes en 
ongewenste een onverantwoordelijke actie, 
dat doe je niet boven woonwijk. Het is te 
idioot voor woorden... 

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

E 



 Pagina 21 van 30  
 

 

LW22670 19-07-
2021 

10:05 ALDTSJERK 9064KT Woongenot ONB 1 ONB ONB J D   Op tijdstip van melding werd er 
nog niet gevlogen vanaf 
vliegbasis Leeuwarden, dat 
gebeurde pas een half uur later. 
In totaal vlogen 2x F-35 en 1x -
16. Melder wil graag reactie, maar 
heeft geen contactgegevens 
vermeld 

X 

LW22671 19-07-
2021 

11:35 BITGUMMOLE 9045PL Straaljagers, veel te dichtbij, enorme herrie 
( zeker voor kinderoren ) tussen 11:35-
11.38 over Bitgummole. Note: wij juichen de 
belangrijke functie die defensie heeft toe en 
snappen dat oefenen noodzakelijk is, maar 
met de JSF gaat dat niet meer samen met 
bewoond gebied. Het kan ook niet zo zijn 
dat de overheid meet met twee maten 
aangaande de geluidsoverlast.  

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof een overhead 
pattern (circuitlanding) van twee 
F-35's op baan 05, daarbij is over 
de woning van melder gevlogen 
op ruim 400 meter (toegestane 
minimale vlieghoogte). Geen 
verdere bijzonderheden of 
afwijkingen geconstateerd 

X 

LW22674 19-07-
2021 

11:35 MARSSUM  9034GE Vanmorgen was er weer een oorverdovend 
lawaai van een F 35 van de vliegbasis 
Leeuwarden. Moest tijdens het thuiswerken 
de online meeting verlaten vanwege dit 
lawaai. Wat een vreselijke herrie! 
afschuwelijk voor de inwoners van 
MARSSUM en omgeving. niet van deze tijd, 
een basis midden tussen de dorpen en de 
stad, zo slecht!!!!!! 

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie:F-35 geluid info, nut en 
noodzaak,  bewust van onze 
positie,  vervelend. 

E 

LW22673 19-07-
2021 

11:36 LJOUWERT 8918LT Goedemiddag, afgelopen week betrekkelijk 
rustig gevlogen...het kan dus wel!...daarom 
geen klachten...Waarom dan nu weer met 
veel kabaal doorstarts maken en weer 
opstijgen? 5441 en 5442..MARSSUM 114 
Db en hier 86 Db gemeten!! 

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

E 
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LW22672 19-07-
2021 

11:37 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen! Zojuist weer een asociale 
onverantwoordelijke act boven woonwijk 
recht de lucht in 5441 5442 met 114 Db 
MARSSUM 80 Db Noord west Werkelijk 
gemeten 85 DB Noord. Defensie is 
hardleers en verdient kennelijk niet beter!.... 

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

E 

LW22676 21-07-
2021 

11:48 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen! Zojuist wederom met 
diverse doorstarts 100 Db Jelsum 
MARSSUM100  west 83 noord 86 -90 5441 
5442 het is altijd hetzelfde gesodemieter, 
weer naverbrander met onnodig veel kabaal 
en uitstoot! Hoe hardleers kun je zijn?? .. 

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

E 

LW22675 21-07-
2021 

11:51 MARSSUM 9034GA Dit keer was het niet te harden, het geluid v 
van de juf. Boven MARSSUM omhoog ging 
het vliegtuig. Het volgende vliegtuig, ook 
een jsf ging een lang zo hard niet wat 
lawaai betreft. 

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: F-35 geluid info. 
Conform procedure, netjes 
gevlogen met goed bochtje.  

E 

LW22677 21-07-
2021 

11:55 LJOUWERT 8918LT Goedemiddag, zojuist weer een enorm 
gebulder van de vele doorstarts makende 
5441 en 5442! Hier 90 Db 
gemeten!!...meetpunt Noord gaf max 
"slechts" 70 Db aan. Zoals vaker gemeld, 
waarnemingen meetpunt kloppen 
niet..lawaai kaatst hier rechtstreeks tegen 
het gebouw. Meetpunt Noord staat verstopt 
tussen de bebouwing...en geeft daardoor 
een vertekend beeld van het kabaal wat wij 
hier constateren... 

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

E 
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LW22683 21-07-
2021 

12:00 MARSSUM  9034GE Woon mijn hele leven in MARSSUM. ben 
60 jaar. Vanmorgen met mijn kleinzoon van 
1,5 wandelen in het dorp. tot drie keer toe 
mijn handen tegen zijn oortjes moeten 
houden en zelf dus niet beschermd tegen 
het vreselijke lawaai van de F 35! Moeten 
we met zijn allen hier met oorbescherming 
op gaan lopen? Ik heb dit in die 60 jaar nog 
niet eerder meegemaakt . Ik word er heel 
verdrietig en boos om. er wonen mensen 
hier in de dorpen en in LJOUWERT! Hier is 

niet mee te leven, vreselijk! 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof het opstijgen, 
landen en doorstarten van enkele 
F-35's. Melder hierover per email 
geïnformeerd 

E 

LW22678 21-07-
2021 

13:46 DRONRYP 9035DK Wederom een enorme herrie  van een 
overkomend vliegtuig. Tot aan de pijngrens, 
geen beleving 

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: WIC periode.  E 

LW22679 21-07-
2021 

14:29 OENTSJERK 9062GV Hedenmiddag voor de zoveelste keer een 
hels kabaal van twee laag overvliegende 
straaljagers, recht boven ons huis! Horen 
en zien vergaat je, dit grenst aan een 
gehoorbeschadiging!! Hou toch eens wat 
meer rekening met de argeloze  burger! 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding: boven huis 2 x F-35. 
Reactie: WIC opleiding.  

E 

LW22691 21-07-
2021 

14:37 MARUM 9363CB Ik wordt horendol van het nieuwe vliegtuig 
van defensie, heb last van mijn gehoor en 
moet naar de kno arts. Is niet meer fijn 
wonen in MARSSUM. Kunt u mij 
terugbellen? 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid Melder wilde graag telefonisch 
contact, maar had geen 
telefoonnummer achtergelaten. 
Via telefoongids geprobeerd om 
alsnog nummer te achterhalen, 
maar nummer is niet opgenomen 
in telefoonboek. Overige 
gegevens ontbreken ook 

X 
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LW22680 22-07-
2021 

10:25 LJOUWERT 8916AA Geluidsoverlast vliegtuig(en). Klacht van 
deelnemers (klanten) in online sessie .. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof het opstijgen van 
drie F-35's zonder naverbrander 
vanaf baan 05 in noordoostelijke 
richting, weg van woning van 
melder. Dit duurde in totaal 2 
minuten. 

E 

LW22682 22-07-
2021 

11:28 LJOUWERT 8918LT Goedmiddag, zojuist weer extreem 
gebulder van 5441 en 5443 bij het maken 
van diverse doorstarts. Wederom hier een 
veel hoger aantal D's gemeten dan 
meetpunt Noord aangeeft. Hier 89 dB 
.Noord 81 Db. Wij vallen hier dan volgens 
de Vliegbasis buiten de 
geluidscontouren...maar het kabaal is meer 
dan duidelijk te horen. Geluid laat zich niet 
stoppen door denkbeeldige "grenzen".  

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

E 

LW22681 22-07-
2021 

11:29 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen! Zojuist wederom met 
gigantisch veel onnodig kabaal landen recht 
omhoog de lucht in het is ongewenst 
onverantwoordelijk respectloos gedrag naar 
omwonenden. Defensie gaat respectloos 
om met de klachten i.p.v. eens mee te 
denken en samen kijken waar zaken 
verbeterd kunnen worden!  Dat het zinloos 
is om te klagen over de gigantische overlast 
en stank mede gezien dat het wel anders 
kan geeft wel aan dat Afdeling 
Communicatie totaal niet open staat voor 
aanpassing.... 

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

E 

LW22684 23-07-
2021 

10:27 LJOUWERT 8933CG Geluidsoverlast. Het geluid deed pijn aan 
mijn oren. Ging maar door en door.. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof het opstijgen van 
4x F-35 zonder naverbrander 

vanaf baan 05 in noordoostelijke 
richting. Dit duurde in totaal 2 
minuten. Melder hierover per 
email geïnformeerd 

E 
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LW22687 26-07-
2021 

10:17 DRONRYP 9035CW 10.17 uur oorverdovend lawaai. Zit binnen 
(3 dubbelglas) met klant te bellen niet te 
verstaan. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof het opstijgen van 
3x F-35 zonder naverbrander 
vanaf baan 23 in zuidwestelijke 
richting, waarbij op afstand langs 
de woning van melder is 
gevlogen. Duurde twee minuten. 
Geen verdere bijzonderheden of 
afwijkingen geconstateerd 

E 

LW22685 26-07-
2021 

10:18 BLESSUM  9032XC Kan al mijn bezigheden weer stalen omdat 
er vliegtuigen over komen.  

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof het opstijgen van 
3x F-35 zonder naverbrander 
vanaf baan 23 in zuidwestelijke 
richting, waarbij op afstand langs 
de woning van melder is 
gevlogen. Geen verdere 
bijzonderheden of afwijkingen 
geconstateerd. Info per mail 
verzonden. 

E 

LW22686 26-07-
2021 

10:18 MENAAM 9036NP Onfatsoenlijke pokkeherrie door die 
geldverslindende vliegtuigen. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof het opstijgen van 
3x F-35 zonder naverbrander 
vanaf baan 23 in zuidwestelijke 
richting, waarbij op afstand langs 
de woning van melder is 
gevlogen. Geen verdere 
bijzonderheden of afwijkingen 
geconstateerd. Antimilitaristisch. 

X 

LW22688 26-07-
2021 

10:20 DRONRYP 9035EM Geluidsniveau bereikte de pijngrens. VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof het opstijgen van 
3x F-35 zonder naverbrander 
vanaf baan 23 in zuidwestelijke 
richting, waarbij op afstand langs 
de woning van melder is 
gevlogen. Geen verdere 
bijzonderheden of afwijkingen 
geconstateerd 

E 

LW22690 27-07-
2021 

11:40 STIENS 9051BB Is het nou echt nodig dat er 3 F-35 
toestellen over de bebouwde kom van 
Stiens moeten vliegen. Het is een hels 
kabaal. Een iets ruimer genomen bocht ten 
noorden van Stiens zou veel minder 
overlast geven. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof een circuitlanding 
van 3x F-35 op baan 23 waarbij 
over/langs de woning van melder 
is gevlogen. We begrijpen dat dit 
hinderlijk kan zijn voor melder, 
maar de route om veilig te kunnen 
landen komt langs, over het dorp. 

E 



 Pagina 26 van 30  
 

 

LW22689 27-07-
2021 

11:40 STIENS 9051CA Vanochtend wederom 3 F-35’s over onze 
tuin, waardoor we niet meer konden 
communiceren met elkaar. Dit gebeurt vaak 
en is erg vervelend.  

VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof een circuitlanding 
van 3x F-35 op baan 23 waarbij 
over/langs de woning van melder 
is gevlogen. We snappen dat dit 
vervelend dis voor melder, maar 
het is wel toegestaan en 
noodzakelijk om veilig te kunnen 
landen 

E 

LW22692 29-07-
2021 

10:25 BITGUMMOLE 9045PL Straaljager schel en tegelijkertijd zwaar 
geluid. Erg hard en storend!  

VLI 1 MIL KLU J D   Melder wenst geen reactie te 
ontvangen. Betreft de ochtend 
take-off.  

X 

LW22693 30-07-
2021 

10:30 DRONRYP 9035CR Wij ervaren meerdere dagen ontzettende 
geluidsoverlast van de vliegtuigen/ F-35/ F-
16 die over vliegen. Het is een erg hard 
geluid, en houdt redelijk lang aan. Voor mij 
en mijn partner niet zo’n probleem. Maar 
onze baby’s worden er wakker van, wat erg 
vervelend is, omdat ze daarna niet meer in 
slaap komen. Zeer frustrerend situatie af en 
toe.  

VLI 1 MIL KLU J D Kinderen Toelichting Vliegbewegingen in 
het kader van het regulier 
vliegprogramma. 

E 

LW22695 30-07-
2021 

11:27 MARSSUM 9034GJ Veel geluidslawaai F-35,  2 toestellen VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: regulier vliegprogramma, 
aantal doorstarts gemaakt. 

E 

LW22694 30-07-
2021 

11:31 RAARD 9155AN Enorm lawaai overlast van die *** 
vliegtuigen van jullie. Je kunt elkaar niet 
meer verstaan. Zelfs de sirenes van de 
ambulances zijn niet te horen wanneer die 
nieuwe vliegtuigen weer overvliegen. Niet 
alleen vandaag, maar zeker al meer dan 
een half jaar. 

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: Algemene info WIC E 
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Klachtenoverzicht vliegbasis Leeuwarden 
2021 

        

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

Vliegbasis 105 175 138 90 135 296 111 0   0 0 0 

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

                          

                          

                          

Totaal 105 175 138 90 135 297 111 0 0 0 0 0 

             Totaal vliegbasis 1050 
          Totaal grondlawaai 1 
          Totaal 1051 
          

            

            

             

             Totaal aantal klachten 2021 
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KLACHTENOVERZICHT PER PLAATS 2021 

          

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

  Alde Leie         1               

  Aldtsjerk   1       1 1           

  Berltsum   1       1             

  Bitgummole   1 3   2 5 3           

  Blessum 4   2 1   4 2           

  Boksum 2         1             

  Britsum 4 5 14 4 9 22 5           
 

 Broeksterwald           1             
 

 Burdaard   2 1   2 2 1           
 

 Damwald           2             
 

 Deinum   6 3     4 1           
 

 Dongjum           1             
 

 Dronryp 4 4 8 4 6 35 18           
 

 Ferwert 1 1                     
 

 Frjentsjer   4 1   4 3 5           
 

 Froubuurt         1               
 

 Goutum   1   1                 
 

 Gytsjerk 1 1       6             
 

 Hallum   1   1   2 1           
 

 Harlingen           1             
 

 Hûns     1     1 1           
 

 Hurdegaryp   1 1 1                 
 

 Ingelum 2 1       1             
 

 Jelsum 4 13 9 5 4 3 1           
 

 Koarnjum   2 1   2 5 1           
 

 Kubaard     1 1                 
 

 Lekkum 2 3       1             
 

 Ljouwert 67 89 62 53 63 129 30           

  Marrum           1 1           

  Marssum 2 2 10 4 13 15 11           

  Menaam 1 1     1 2 3           

  Mûnein 1                       

  Oentsjerk       1   5 1           

  Ouwe Syl   2 1   1 1             

  Raerd             1           

  Readtsjerk   1                     

  Reitsum 1           1           

  Ried           1             

  Rinsumageest           1             

  Ryptsjerk   3                     
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Schalsum             5           

  Sint Anne 2 1 3 4 9 4 2           

  Sint Jabik         1               

  Snakkerbuorren   3                     

  Stiens 4 23 12 8 12 25 12           

  Tzum   1 2     1             

  Tzummarum           1 3           

  Wergea 1                       

  Westhoek             1           

  Wier 1                       

  Winsum           1             

  Wirdum     1 2                 

  Wjelsryp         3               

  Wyns   1 2   1 8             

  Wytgaard 1                       

  Totaal 105 175 138 90 135 297 111           1051 
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