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Melding   Vlucht Reactie 

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

LW22696 02-08-
2021 

09:18 LJOUWERT 8919AB Wij ondervinden ernstige hinder van het 
geluid/luide geblaf van de honden op de 
vliegbasis in LJOUWERT. Nu hebben wij 
daar vorig jaar ook al contact met u over 
gehad, maar het is nu alweer nachtenlang 
aan de gang! Wij kunnen 's nachts geen 
raam meer open laten staan, dit lijkt ons 
niet de bedoeling. Graag wil ik van u horen 
hoe dit kan en of en wanneer dit opgelost 
gaat worden. Nachtenlang wakker liggen 
door het urenlange geblaf van honden is 
niet echt bevorderlijk voor onze nachtrust. 

GRO 1 ALG KLU X D Dieren Reactie: tel. contact geweest met 
mevrouw, als het aan zou houden 
zou ze opnieuw contact opnemen. 
Vliegbasis LWD. heeft maatregelen 
genomen.  

J 

LW22697 02-08-
2021 

11:28 STIENS 9051LC Een straaljager kwam net boven ons huis 
langs met zoveel lawaai dat zeer deed aan 
de oren, na de eerste straaljager kwam er 
nog een overvliegen met vele malen 
minder dB. 

VLI 1 MIL KLU J D Taalgebruik Geluidsoverlast, andere route 
mogelijk? 

E 

LW22700 03-08-
2021 

11:27 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen, zojuist loeiharde landing 
5445 West /Noord 83 werkelijk gemeten 
85DB. 14:12 De Hercules BART K 63 toch 
weer zijwaarts langs flatgebouw en zeer 
laag. Kerosinestank waarneembaar en 
zware brom.. 

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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LW22698 04-08-
2021 

09:56 STIENS 9051AH Wij blijven ons afvragen: waarom vliegen 
jullie niet buiten om Stiens heen: hoger en 
meer Noordelijk? Net ook weer: laag, 
midden boven het dorp!!!! We zien de 
piloot zitten! Nog even dan zet ik de puien 
open en kunnen jullie door de woonkamer 
vliegen. Geef nu eens een duidelijk 
antwoord waarom jullie zo stoïcijns jullie 
eigen ding doen en jullie ons steeds 
ongelukkiger maken terwijl een kleine 
aanpassing veel leed verzacht? 

VLI 1 MIL KLU J D   Toelichting vliegbewegingen. E 

LW22699 04-08-
2021 

10:25 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen, zojuist gigantisch gebulder 
5441(1501) 5442 en kerosinestank. We 
meten hier tussen de 85 en 90 DB Jelsum 
113 WYNS 96 het geluid kaatst terug 
tussen de gevels en geeft overlast! Het kan 
ook anders, dus waarom nu weer zoveel 
overlast veroorzaken? 

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 

LW22701 04-08-

2021 

14:53 HALLUM 9074CE Al vierde keer vandaag geluidsoverlast. 

Eerst van helikopter en toen van 
laagvliegend straaljagers. Kunnen jullie die 
toestellen niet nuttiger inzetten.. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melder wenst geen reactie te 

ontvangen. Betreft de middag take-
off.  

X 

LW22702 04-08-
2021 

15:00 MARSSUM 9034GA Naast de geluidsoverlast een penetrante 
kerosine stank. 

VLI 1 MIL KLU J D   Toelichting vliegbewegingen. E 

LW22703 04-08-
2021 

16:25 LJOUWERT 8918LT Goedemiddag, vanaf vanochtend 09:05 de 
hele dag gebulder en kerosinestank. Alsof 
het nog niet genoeg is, nu een doorstarts 
makende en rondjes draaiende BAF 451.  
Het moet hier blijkbaar allemaal maar 
kunnen boven Friesland...Na twee weken 
betrekkelijke rust is het hier weer een 
oorlogsgebied geworden.!! 

VLI 1 MIL KLU J D Milieubelasting Reactie: WIC en vliegbewegingen. E 
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LW22707 05-08-
2021 

10:23 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen, zojuist wederom gigantisch 
veel onnodig gebulder en kerosinestank de 
Co2 is weer paars, 85 Db> Noord 5451 
Gisterochtend rond deze tijd hetzelfde 
verhaal, terwijl het wel iets gematigder kan 
om 09:02 5441 5442… 

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 

LW22705 05-08-
2021 

10:23 STIENS  9051LA Heel veel overlast van de 2 opstijgende F-
35. We konden elkaar op 1 meter van 
elkaar niet meer verstaan. Vervolgens 
beiden met de vingers in de oren. Is dit 
onze toekomst? Wyns 96 decibel. De wind 
is zuidoost. Hoe gaat dit aflopen voor de 
omgeving?  

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

X 

LW22704 05-08-
2021 

10:25 JELSUM 9057RG Deze waren weer intens hard, kind werd 
huilend wakker. F-35 is in geluid echt een 
veel te groot verschil ten opzichte van de 
F-16. Niet te doen gewoon en dat is 
inmiddels ook wel aangetoond met de 
cijfers. 

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

X 

LW22706 05-08-
2021 

10:50 LJOUWERT 8918LT Goedemorgen, weg rust, weg schone 
lucht! En weer bulderen de opstijgende 
oorlogsmachines 10:23 (5451)en 10:50 
(BEAST01 en 5446)  Hier 84 Db gemeten. 
Om 09:02 kon het ook met minder 
kabaal...waarom dan niet altijd?  

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 

LW22708 05-08-
2021 

14:20 DRONRYP 9035FK Sinds wanneer woon ik  in een 
laagvlieggebied? Dit vliegtuig ging pal 
boven mijn hoofd met oorverdovend 
lawaai. 

VLI 1 MIL KLU J D   Algemene info E 
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LW22709 05-08-
2021 

14:20 MARSSUM 9034GV Vliegtuig steeg met extreem veel lawaai 
op! hierna moest ik het alarm van mijn auto 
uitschakelen. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melder geeft aan dat alarm van 
auto afging, toen F-35 opsteeg. 
Ook geeft hij in gesprek aan dat 
kleine kinderen moeten huilen van 
het geluid. Heb uitgelegd dat we het 
toestel nog beter moeten leren 
kennen en info over geluid F-35.  

J 

LW22710 06-08-
2021 

09:57 DRONRYP 9035DK Enorme herrie tot aan pijngrens door 
vliegtuigen 

VLI 1 MIL KLU J D   De vliegbewegingen waar hinder 
door ondervonden is betreft het 
vertrek vanaf de vliegbasis richting 
het oefengebied boven Duitsland. 
Deze trainingsvlucht werd 
uitgevoerd in het kader van het 
reguliere trainingsprogramma. 

E 

LW22711 09-08-
2021 

10:11 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen, het is sinds 9:00 uur 
vanochtend weer compleet oorlogsgebied. 
Zojuist wederom met 85 Db Noord 5443 
5444. west 84 ....  

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 

LW22714 09-08-
2021 

14:30 OUDE LEYE 9071XK Geluidsoverlast; ontelbaar keer opstijgen, 
doorstarten en landen.  Dit vind dagelijks 
plaats.  We kunnen geen normaal gesprek 
voeren of normaal werken en daarbij 
overleg voeren. We wachten met het 
gesprek totdat de vliegtuigen over zijn of 
minder geluid maken.  

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: nut noodzaak, doorstarts. E 

LW22713 09-08-
2021 

14:45 LJOUWERT 8919BB Hallo Vliegbasis LJOUWERT,Daar was ik 
weer. Ik moet helaas nog steeds thuis 
werken door corona. Op zich al geen 
pretje, maar die lawaaimachines van de 
jullie helpen ook niet mee. Ik blijf het 
uitermate storend vinden en dien dus 
opnieuw een klacht in. Misschien komt dit 
ook aan bij Minister van Defensie of 
Minister President? 

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: nut noodzaak, regelgeving E 
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Daarbij komt nog dat er nu nog duidelijker 
bewijs is dat er een klimaatcrisis aan de 
hand is. En die moet acuut bestreden 
worden. Ik ben zelf gestopt om 
boodschappen te doen met de auto, maar 
als ik dan die energie slurpende en CO2 
uitstotende machines van jullie de lucht 
hoor in gaan, dan wordt ik daar toch erg 
neerslachtig van. Stop daar toch mee!! 
 

En dan te bedenken dat al dat geweld voor 
niets is. Voor de vrijheid meldde u de 
vorige keer in een reactie. Van wie? Van 
die arme Afghanen waar we tientallen jaren 
met onze vechtmachines zijn geweest en 
honderden miljoenen hebben verspild? 
Zonder dat we de 'vijand' hebben verslagen 
en zonder dat we er 'onze vrijheid' hebben 
kunnen brengen!! Een duidelijke les: Stop 
met die geldverslindende, energie 
slurpende, CO2 pompende, milieu 
belastende, ziekmakende lawaaimachines 
!! A.u.b. 
 
Een verontrustende bewoner van 
provinciestad LJOUWERT. 

LW22712 09-08-
2021 

14:50 HURDEGARYP  9254AX Gedurende de dag vele malen 
geluidsoverlast rondvliegende straaljagers. 
Met name het lage nageluid is veel langer 
hoorbaar wanneer straaljager al reeds 
voorbij is gevlogen. De JSF is veel langer 
hoorbaar dan het bekende geluid van de F-
16. Langer, luider en lager! Dit is een grote 
irritatie! 
 

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: nut, noodzaak 
vliegbewegingen. 

E 
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LW23067 10-08-
2021 

09:00 JELSUM 9057LA Wederom een trillende woning bij elke start 
van de straaljager. Verder hebben wij geen 
opvolging gehad van de vorige klacht die 
we bij jullie hebben ingediend. Sinds het 
soort geluid van de vliegtuigen veranderd 
is trillen bij ons niet meer alleen de deuren 
en ramen maar ontstaan er ook scheuren 
welke er niet waren in buitenmuren en 
aanzettingen van binnenmuren. Het huis 
trilt bij het opstijgen van de vliegtuigen. 
Ook door het daverende geluid is de 

geluidshinder structureel aan het 
toenemen. Wij wonen al 20 jaar op 
dezelfde plek echter is dit nieuw voor ons. 
Wij stellen jullie dan ook aansprakelijk voor 
de schade die ontstaat of reeds ontstaan is 
aan onze woning. Ook willen wij een 
oplossing voor het toegenomen lawaai. 
Graag uw inhoudelijke reactie. 

VLI 1 MIL KLU J D Trillingen Melding van trillen van deuren 
ramen en ontstaan van scheuren. 
Reactie: in combi schadeclaim nr. 
21702.  Info over schadeclaims 
gegeven. + uitleg over F-35 geluid 

E 

LW22715 10-08-
2021 

09:00 LJOUWERT  8926RX Zelfs met de ramen dicht een enorme 
herrie, het klonk alsof de vliegtuigen heel 
dichtbij waren. Ik weet niet of er nu echt 
over de stad gevlogen werd of dat het 
geluid zo ver reikt.... maar moet dat nu echt 
om 9u 's ochtends?  

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: nut, noodzaak 
vliegbewegingen. 

E 

LW23048 10-08-
2021 

09:00 WOMMELS 8731CW Ik kan niet alle tijden in het venster 
invullen. De gele ochtend al zeer veel last 
van straaljagers. Buiten kan men elkaar 
niet meer verstaan. 
 

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: nut, noodzaak 
vliegbewegingen. 

E 

LW22717 10-08-
2021 

09:04 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen, Is weer compleet 
oorlogsgebied hier boven de stad en in 
Friesland, dit in tegenstelling wat beweert 
wordt door de vliegbasis op twitter!... 

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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LW23058 10-08-
2021 

09:10 DAMWÂLD 9104JM Enorme geluidshinder tijdens oefenen 
straaljagers op 10 en 11 augustus 2021: 
 
10/08/2021 
9.15 - enorme herrie straaljager(s) terwijl ik 
in huis probeer te luisteren naar de radio. 
10.10 - enorme herrie straaljager(s) tijdens 
het uitlaten van de hond (die van het geluid 
is geschrokken). 
 
11/08/2021 

11.00 - enorme herrie straaljager(s) tijdens 
koffiedrinken buiten met gasten, het is 
onmogelijk elkaar te verstaan. 
 
Als hart- en tinnitus patiënt met 
hyperacusis krijg ik lichamelijk ook echt 
klachten van het bulderende geluid van uw 
straaljagers: Mijn tinnitus wordt erger 
waardoor mijn hartklachten toenemen. 
 
Ik ontvang liever geen empathische mail 
van u  maar wel graag een bericht hoe u dit 
gaat oplossen. 

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: nut, noodzaak 
vliegbewegingen. 

E 

LW22716 10-08-
2021 

09:30 WIRDUM 9088BE Vanaf 9.00 uur doorlopend veel overlast  
van straaljagers. Is met de nieuwe F-35 
ook echt erger geworden, ook aan de zuid 
kant van LJOUWERT. 

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: nut, noodzaak 
vliegbewegingen. 

E 

LW22719 10-08-
2021 

09:42 LJOUWERT 8918LT Goedemorgen, dit is niet normaal meer, 
net als gisteren bulderen de staaljagers al 
weer vanaf 09:00 .. De oorlog boven 
Friesland is weer begonnen! .... 

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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LW22718 10-08-
2021 

09:47 LJOUWERT 8933AT Het vliegtuiglawaai boven de stad is 
vandaag extreem luid en storend. 
Bovendien is het zo goed als onafgebroken 
gaande sinds negen uur vanmorgen. Het 
belemmert regelmatig het houden van een 
normaal gesprek binnenshuis. 

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: nut, noodzaak 
vliegbewegingen. 

E 

LW23053 10-08-
2021 

10:00 HURDEGARYP 9254JS Oorverdovend lawaai van verschillende 
straaljagers boven Hurdegaryp. Ben wel 
wat gewend, wonend dicht bij Vliegbasis 
LJOUWERT, maar dit lawaai had ik nog 
niet eerder meegemaakt. Ik woon hier al 50 
jaar. Het moet toch mogelijk zijn om op een 
andere manier te oefenen; 
milieuvriendelijker en stiller. Er wordt van 
alles beloofd, maar ondertussen komt er 
steeds vaker onacceptabele geluidshinder 
en verstoring. De komst van de JSF levert 
hier zeker een bijdrage aan. 

VLI 1 MIL KLU J D Milieubelasting Reactie: nut, noodzaak 
vliegbewegingen. 

E 

LW22722 10-08-
2021 

10:30 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen! 2 e klacht vandaag want 
het is hier een aaneenschakeling van 
continue gejakker en onnodige uitstoot 
kerosine!! 1501 en Beast 02 weer 85 
Noord West 84 DB.... 

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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LW22721 10-08-
2021 

11:20 FRENTSJER 8801ED Hedenmorgen weer langdurig 
geconfronteerd met de JSF die zo nodig, 
met heldere lucht, boven FRENTSJER en 
omgeving moet oefenen. Wat een irritante 
overlast van geluid. Vraag: Kan dat niet 
anders?  Elders in het land kan toch ook 
geoefend worden? Het is toch wel ernstig 
dat ik t.b.v.  de luchtmacht met oordoppen 
moet lopen omdat er geoefend moet 
worden. Naast al de overlast van opstijgen 
(het liefs zo snel mogelijk en zo hoog 

mogelijk ) is dit wel weer de druppel die de 
emmer doet overlopen. En, dat alles 
zonder vergunning ! ! 

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: nut, noodzaak 
vliegbewegingen. 

E 

LW22723 10-08-
2021 

13:53 KÛBAARD 8732EN Het vreselijke geluid van de 
straaljagers/vliegtuigen is overbelast 
heeeeeeel veel achter elkaar aan het 
vliegen. Belachelijk zoveel de hele dag al!!! 
Begrijp dit gedoe helemaal niet. 
Heb dit al veel vaker aangegeven. 

VLI 1 MIL KLU J D   Geluidsoverlast, heel veel achter 
elkaar  

E 

LW22724 10-08-
2021 

13:57 MARSSUM  9034GA Er steeg net een vliegtuig abnormaal hard 
op. Het was zo hard dat ik me kan 
voorstellen dat je er gehoorschade door op 
kan lopen. Onze hond schrok zich ook 
kapot en die is inmiddels wel wat gewend. 
Het lijkt me dat het niet nodig is om op 
deze manier op te stijgen. Dit verstoort het 
thuis kunnen werken ook zeker. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melder meerdere keren gebeld, 
maar niet gesproken. Voicemail 
ingesproken email gestuurd met 
meer informatie. Betrof een Duitse 
Tornado-jachtbommenwerper die 
met naverbrander opsteeg en langs 
Marssum vloog 

E 

LW23176 10-08-
2021 

13:57 MARSSUM 9034GJ Zeer veel lawaai VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: nut, noodzaak 
vliegbewegingen. 

E 
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LW23054 10-08-
2021 

14:00 BRITSUM 9055LN Bij deze een klacht over een laag 
vliegende F-35. Ik weet dat ik in de 
aanvlieg en landingen zone woon,  maar 
om zo laag over te vliegen met zoveel 
geweld. Dit was echt niet ( normaal) en ik 
vind het ook een SCHANDE om zo laag 
over te moeten vliegen. Ik stond in huis en 
had na deze actie een vervelende piep in 
mijn oren. Dit gaat dus inhouden dat ik ook 
binnen gehoorbescherming moet gaan 
dragen. Volgens mij is dit, kan dit niet de 

bedoeling zijn en heb ik ook recht op 
woongenot/ plezier. Graag verandering in 
jullie vlucht/vlieg gedrag. Ik weet namelijk 
als een ervaringsdeskundige ( woon hier al 
jaren) dat dit niet zo hoeft te gaan. 

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

E 

LW22725 10-08-
2021 

14:00 SINT ANNA 9076PP EXTREEM geluidsoverlast. wat is eraan de 
hand?? Het is niet te doen om buiten te zijn 
en niet meer te harden. de hele dag al 
maar rond kwart voor twee en 2 het  meest 
luid. het klinkt hier de hele dag aan zee 
afschuwelijk...alsof er de hele dag zwaar 

verkeer rond mijn huis rijdt en dan ook nog 
boven me. Dit is niet normaal! 

VLI 1 MIL KLU J D   Algemene informatie WIC E 

LW23052 10-08-
2021 

14:31 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag, bar en boos is het vandaag 
met de geluidshinder en kerosinedampen. 
5441 5442 loeihard weer 86 Db Noord 
west 83... 

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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LW23050 10-08-
2021 

14:32 LJOUWERT 8918LM Waarom kunnen jullie je nooit eens langer 
dan en week gedragen. Waar slaat dat op? 
Ik ben het helemaal zat. Alles is al 100 
keer gezegd. Schei er eens mee uit! 

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

E 

LW23051 10-08-
2021 

15:40 LJOUWERT 8918LM OPZOUTEN, OPROTTEN, WEGWEZEN! 
HET IS MOOI GEWEEST! 

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 

LW23056 11-08-
2021 

08:45 DAMWALD 9104BR Vanwege het  constante en zware geluid 
van de nieuwe F-35, is het gedurende 
lange tijd eigenlijk niet mogelijk om online 
of telefonisch werkoverleg te voeren. Het 
lijkt alsof er continue (door) gestart en of 
geland wordt. Dit was gisteren het geval en 
vandaag weer. Deze overlast neemt al 

langere tijd onwenselijke vormen aan zelfs 
in Damwald.  

VLI 1 MIL KLU J D   Klacht over constante en zware 
geluid van de nieuwe F-35. 

E 

LW23057 11-08-
2021 

09:00 LJOUWERT 8933CG Geluidsoverlast! Ook om 10.00u! Laatste 
dagen erg veel last van! 

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

E 

LW23055 11-08-
2021 

09:03 LJOUWERT 8916EN Vanochtend veel lawaai van overvliegende 
vliegtuigen. Het is sinds de komst van de 
F-35 wel erg frequent geworden en ook het 
lawaai is veel groter. Wordt dit in de 
toekomst minder? 

VLI 1 MIL KLU J D   klacht over lawaai overvliegende 
vliegtuigen. Reactie: nut en 
noodzaak, geluid F-35. 

E 
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LW23177 11-08-
2021 

09:03 MARSSUM 9034GJ Zeer veel lawaai F-16. Eveneens om 09:04 
uur. 

VLI 1 MIL KLU J D   Zeer veel lawaai f-16 aldus melder. 
Samen met melding nr.LW23176 
afgehandeld 

E 

LW23071 11-08-
2021 

11:30 DRONRYP 9035VK Ontzettend veel lawaai, niet mogelijk om 
gesprek te voeren 

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

X 

LW23064 11-08-
2021 

13:59 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag! Zojuist wederom met bizar 
veel gebulder de lucht in en vergast door 
de kerosine. De vloer en de ramen trillen, 
het is te idioot voor woorden wat er nu 
gaande is!.... 

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 

LW23059 11-08-
2021 

14:00 DRONRYP 9035DD Continu overvliegende straaljagers over 
DRONRYP. Extreem veel geluidsoverlast. 

VLI 1 MIL KLU J D   klacht over lawaai overvliegende 
vliegtuigen. Reactie: nut en 
noodzaak, geluid F-35. 

E 

LW23065 11-08-
2021 

14:00 LJOUWERT 8918LT Goedemiddag, en weer opstijgen met 
enorm veel gebulder...en geen boodschap 

hebben aan omwonenden. Ook op de 
eilanden zijn de mensen het extreme 
lawaai zat. Toeristen zijn daar voor de rust. 
En zitten niet te wachten op dat kabaal. … 

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 

LW23060 11-08-
2021 

14:30 LJOUWERT 8918LM Is het nu gvd eens afgelopen met dat 
geouwehoer? Ben er meer dan klaar mee! 

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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LW23061 11-08-
2021 

14:37 LJOUWERT 8918LM Een tip; jullie brein zou eens nagekeken 
moeten worden want volgens mij zit er 
ergens een schroefje los. Twee weken 
hebben jullie je gedragen en daarna moet 
de schade weer ingehaald worden. 
Wanneer dringt het eens door dat het zo 
niet meer kan! Hoeveel mensen moeten er 
nog klagen (en ja dat zijn er veel meer dan 
die structurele klagers)! 

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 

LW23062 11-08-
2021 

14:40 BRITSUM 9055LR Tja, het zal wel weer moeilijk zijn, maar 
zorg dat jullie vliegen zoals het hoort: 
tussen de dorpen door en niet de bocht 
over ons huis en dan zowat door het dak 
heen. Blijft bijzonder dat het niet mogelijk is 
om te doen hoe het hoort. Het blijft maar 
fout gaan. Hoe vaak moet je dit nog 
aangeven? Is het lerend vermogen van 
defensie zo beperkt? Oh en wijt het vooral 
niet aan de oefeningen, daarvoor gaat het 
te vaak mis (en er zijn ook andere 
nationaliteiten geweest die het wel 
kunnen). NB: alleen serieuze inhoudelijke 
reactie is gewenst. De afgelopen jaren 
voldoende afgescheept met standaard, 
nietszeggende reacties.  

VLI 1 MIL KLU J D   Klacht over vliegen tussen de 
dorpen door. Reactie: nut en 
noodzaak, vliegbewegingen en 
geluid F-35 

E 

LW23063 11-08-
2021 

14:48 BRITSUM 9055LR Geluidsoverlast en verkeerd vliegen (zie 
klacht van 10 minuten geleden (of alle 
andere van de afgelopen maanden). 

VLI 1 MIL KLU J D   klacht over lawaai overvliegende 
vliegtuigen. Reactie: nut en 
noodzaak, geluid F-35. 

E 

LW23066 11-08-
2021 

15:28 STIENS  9051LA Zoveel overlast al deze week. Onze zoon 
probeert zich te concentreren voor een 
belangrijke toets voor de universiteit, maar 
wordt continu gestoord. Het is zeer spijtig 
allemaal dat dit zo moet.   

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

X 
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LW23068 12-08-
2021 

08:55 STIENS 9051CA Om 8.55 vloog er een vliegtuig met zoveel 
herrie over dat ik mijn gesprek moest 
staken omdat we elkaar niet meer 
verstonden. Dit gebeurt bijna dagelijks en 
is erg hinderlijk. Nu, drie minuten later, 
hoor je het geluid nog.  

VLI 1 MIL KLU J D   Klacht over lawaai overvliegende 
vliegtuigen. Reactie: nut en 
noodzaak, geluid F-35. 

E 

LW23072 12-08-
2021 

09:00 DRONRYP 9035VK Iets voor 9:00 uur begon het opstijgen van 
meerdere vliegtuigen met veel lawaai. Tot 
9:30 uur bleef het brommende geluid 
hoorbaar, sterker nog het is bijna 10:00 uur 
en ze zijn nog steeds hoorbaar. De ene 
keer luider dan de andere keer 

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

X 

LW23073 12-08-
2021 

09:00 HARLINGEN 8862LA Hallo, het lijkt wel of er steeds meer en 
vaker gevlogen wordt: vandaag (en de 
afgelopen dagen) rond 9 uur zeer veel 
geluidsoverlast van overvliegende 
straaljagers. 

VLI 1 MIL KLU J D   klacht over meer vliegbewegingen  E 

LW23091 12-08-
2021 

09:00 STIENS 9051AM Prachtig weer, maar de hele dag in die 
teringherrie van de F-35's. Wat een 
ellende. Kunnen die rotzakken niet boven 
de Noordzee vliegen? Er is hier bij tijd en 
wijle niet meer te wonen. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melder wenst geen reactie te 
ontvangen.  

X 

LW23081 12-08-
2021 

09:01 DRONRYP  9035AD Uw vliegers hebben ons weer op meerdere 
momenten een gehoorbeschadiging 
opgeleverd door zo laag mogelijk over te 
razen bij het opstijgen! Schandálig!! En nu 
continu het oorlogje spelen boven onze 
hoofden, vreselijk! Blijft ongelooflijk en 
respectloos om dit dagelijks boven een 
woonomgeving te doen.  

VLI 1 MIL KLU J D   Algemene informatie WIC E 
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LW23076 12-08-
2021 

09:02 KUBAARD 8732EN Lawaai, zo vervelend dat ik mijn gesprek 
buiten moest staken. Gevolg: verhoogde 
hartslag. Vervelend gevoel in de 
borststreek. En het gaat door. En het duurt 
de hele ochtend voort. Hoeveel snuif ik op 
van de 5600 liter kerosine per vlieguur? 
Vindt u het terecht dat mijn zoon, een 
veehouder, zich in een onmogelijke positie 
moet manoeuvreren en dat u qua CO2 
alleen maar slechter presteert? Goed, ik wil 
mij graag veilig voelen maar ik heb mijn 

twijfels bij zoveel luchtgeweld.  

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 
Milieubelasting 

Melding lawaai, lichamelijke 
klachten. CO2 zoon-veehouder. 
Reactie: niet onze intentie. Politieke 
keuze CO2 uitstoot kunnen we 
geen uitspraak over doen.  

E 

LW23069 12-08-
2021 

09:15 DAMWALD 9104BR Geluidshinder straalvliegtuig(en). Zeer 
hinderlijk mede doordat de online 
vergadering hierdoor wordt verstoord. 
Overigens was er gisteren en eergisteren 
ook geluidshinder. 

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

X 

LW23079 12-08-
2021 

09:15 KÛBAARD 8732EN Vreselijk geluidsoverlast, heel veel 
straaljagers vlak over onze woonhuis. 
Begrijp niet dat dit wordt ingezet en de 
kosten daarvoor zoveel zijn en hun 
uitlaatrotzooi  gewoon in de lucht worden 
achter gelaten. Terwijl bij de boeren 
hiervoor hun effectieve  werkzaamheden 
worden beperkt. 
Begrijp het echt niet!!!!!! 

VLI 1 MIL KLU J D   Klacht over lawaai overvliegende 
vliegtuigen. Reactie: nut en 
noodzaak, geluid F-35. 

E 

LW23075 12-08-
2021 

10:01 FRENTSJER 8801PV Het gebrul van straaljagers is vanmorgen 
letterlijk niet van de lucht. Overigens 
hebben wij al de hele week (over-)last van 
uw straaljagers.  
Kan dat niet anders?! 

VLI 1 MIL KLU J D   Geluidsoverlast, geeft aan dat het 
een constant komen en gaan van 
vliegtuigen is, vroeger was het even 
5 minuten overlast.  Vraagt zich af 
of ze niet hoger kunnen vliegen. 
Heb aangegeven dat op dit moment 
de WIC aan de orde is.  

E 
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LW23074 12-08-
2021 

10:02 DRONRYP 9035DK Enorme herrie tot aan de pijngrens bij 
overkomen pal boven DRONRYP van 
2vliegtuigen die nog minutenlang 
narommelen, naast intense herrie ook nog 
een deken van geluid, dat was niet verteld 
bij de belevingsvlucht van een paar jaar 
geleden. Het is geen beleving, het begint 
terreur van herrie te worden. 

VLI 1 MIL KLU J D   Algemene info WIC E 

LW23077 12-08-
2021 

10:06 DRONRYP 9035DK Wederom enorme herrie van overvliegende 
vliegtuigen pal boven DRONRYP tot aan 
de pijngrens toe met daarna enorm 
gerommel  

VLI 1 MIL KLU J D   Algemene info WIC E 

LW23078 12-08-
2021 

10:07 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen!! Het moet nu afgelopen zijn 
met deze terreur! Is hier al vanaf 9:00 uur 
continue oorlog met onzinnig gejakker 
boven meetpunten , het is gestoord gedrag 
en respectloos naar omwonenden 1501 en 
1502. Kerosinestank!....Zojuist met 
barstens veel geweld 5450 5451 

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 

LW23095 12-08-
2021 

10:08 DRONRYP 9035AK Veel overlast van straaljagers die hard en 
laag overvliegen, wij kunnen zelfs niet met 
elkaar praten of verstaan zoveel geluid! 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding veel overlast van 
straaljagers Reactie: gesproken 
met dhr. Mulder, geeft aan dat het 
bar en boos is. Woont al heel lang 
in DRONRYP, dit is ongekend.  

J 

LW23080 12-08-
2021 

10:08 LJOUWERT 8918LT Al ruim een uur wordt de rust hier en boven 
Noordwest Friesland verpest door het 
zinloze rondgejakker en gebulder van de 
straaljagers. Herhaling van maandag en 
dinsdag!! Deze idioterie gaat alle perken te 
buiten!! WIC of geen WIC. Het is 
schandalig wat jullie ons hier aandoen met 
jullie geluidsterreur en luchtvervuiling! Stop 
met deze waanzin. En vertrek naar 

onbewoonde gebieden of liever nog naar 
Verweggistan!!!! 

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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LW23082 12-08-
2021 

10:26 LJOUWERT 8918LR De ene klacht is nog niet de deur uit of de 
volgende kan er achteraan. Zojuist 
wederom met 86 Db Noord door met 
naverbrander zoveel herrie en uitstoot te 
produceren!!' "Piloten proberen het geluid 
te dimmen".  Het is allemaal een dikke 
leugen en propaganda! Lekker naar 
Zandvoort en daar blijven racen.. Is 
wachten op de volgende "fatale" 
noodlanding.. 

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 

LW23070 12-08-
2021 

10:30 DRONRYP 9035DK Er is continu herrie in de lucht van 
vliegtuigen. Zijn jullie nu bezig om een 
deken van geluid over Friesland te leggen 
door continu gerommel. Het heeft zeker 
een half uur geduurd. 

VLI 1 MIL KLU J D   Algemene informatie WIC E 

LW23084 12-08-
2021 

11:00 REDUZUM 9008RD Vanmorgen werden mijn collega en ik bijna 
van onze stoel geblazen op ons kantoor 
van De Nieuwe Afsluitdijk 
(Kornwerderzand). Terwijl wij 
geconcentreerd aan het werk waren, kwam 
daar als uit het niets een enorm, 
allesoverheersend kabaal over ons heen 
dat van twee straaljagers bleek te komen, 
ik neem aan de JSF... Ze kwamen nog 2x 
terug....De toeristen op het parkeerterrein 
van het Afsluitdijk Wadden Center sloegen 
ook verschrikt hun blik naar boven. Het 
leek wel oorlog! 

VLI 1 MIL KLU J D   Algemene informatie WIC E 

LW23083 12-08-
2021 

11:28 STIENS  9051LA Ontzettend veel overlast van een F-35 die 
moet corrigeren in de bocht. Hoe kan onze 
zoon zich überhaupt nog concentreren 
voor zijn toelating aan de universiteit, na 
een ochtend vol vliegtuiglawaai? Terwijl ik 
dit typ vliegt er om 11:33 uur een F-35 over 
die nog meer lawaai maakt. Het is 
verschrikkelijk. 

VLI 1 MIL KLU J D   Deelnemer WIC vliegen tijdens 
terugkomst over dorp. 

X 
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LW23085 12-08-
2021 

13:11 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag, de oorlog is weer 
begonnen! Wederom loeihard met veel 
gebulder gedreun en kerosinestank!  1501 
1502 85?86 Db Noord.... 

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 

LW23277 12-08-
2021 

14:00 GOUTUM 9084EH Dag, tijdens een vakantie op 
Schiermonnikoog was het geluid van de 
oefenende gevechtsvliegtuigen een aantal 
dagen volop aanwezig. Gedurende een 
aantal uur, bleven ze rondvliegen in de 
buurt van het eiland waardoor het soms 
lastig was om zelfs een gesprek te voeren 
bijvoorbeeld op het strand. Ik vermoed dat 
dit oefenende F-35’s waren, want het 
geluid was opvallend luid. Erg frustrerend 
voor vakantiegangers die daar ook voor 
hun rust naartoe gaan. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melder wenst geen reactie te 
ontvangen.  

X 

LW23086 12-08-
2021 

14:30 SINT ANNA 9076PP F-35 laag en keihard hier over de huizen. 
waarom zo hard en luid laag over de 
huizen. ga verder op zee oefenen. de hele 
dag al herrie maar nu echt belachelijk hard. 
Jammer…wilde geen melding doen maar 
dit is echt zo storend en niet te negeren! 
Graag reactie per email, niet een 
aankondiging wat jullie voor een missie 
hebben maar een plan om het geluid te 
verminderen of vliegroutes verder op zee 
te doen. ik mis een visie naar de burgers 
om geluidshinder te verminderen. Nooit 
een empathische reactie met een goed 
actieplan. 

VLI 1 MIL KLU J D   Keihard en laag over de huizen. 
Aangegeven dat het de WIC betreft. 

E 
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LW23087 12-08-
2021 

15:47 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag! Wederom hetzelfde 
gedreun en gebulder en stank! 2422 2423 
5446 5447 Noord 86 Db west 81. 
Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis 
LJOUWERT 
@geluidsmeetnet… 

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

E 

LW23088 12-08-
2021 

15:50 LJOUWERT 8918LM Sodemieter nu toch eens op. Het is mooi 
geweest. Jullie zijn hardleers! Is het nu nog 
niet duidelijk? Twitter stroomt vol met 
klachten! 

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

E 

LW23093 12-08-
2021 

15:55 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag! Is het nu afgelopen met dat 
gejakker boven de meetpunten? Net 85 Db 
Gemeten met dat onverantwoorde gedrag 
boven omwonenden. Dit heeft niets meer 
met landsbelang te maken maar met 
eigengereid gedrag en eigen belang. Het 
zou Defensie sieren om ons een tegemoet 
te komen i.p.v. af te schepen met 
nietszeggende standaardantwoorden.. 
Isolatie geluid dimmen en elders 
oefenen.... 

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 

LW23092 12-08-
2021 

16:00 BURDAARD 9111HB Twee F-35 over ons huis.  Niet te doen 
zonder vingers in de oren.  Bij de twee F-
16's die net daarvoor  overvlogen hoeft dat 
niet. Overigens is het zo dat  sinds de F-35 
overvliegt onze katten en kippen verschrikt 
wegduiken wanneer de F-35 overvliegt. 
Kortom de F-35 heeft teveel kabaal. 

VLI 1 MIL KLU J D   Algemene informatie WIC, nut en 
noodzaak, vliegbewegingen. 

E 

LW23089 12-08-
2021 

16:00 LJOUWERT 8926XJ Gehele dag veel overlast lawaai. Gesprek 
buiten is inmiddels onmogelijk! 

VLI 1 MIL KLU J D Taalgebruik Melder wenst geen reactie te 
ontvangen. Weapons Instructor 
Course (WIC).  

X 
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LW23094 12-08-
2021 

16:00 STIENS 9051EK Goedemiddag! Locatie; LJOUWERT 
;tijdstip 16.15. Wij weten niet beter dat er 
vliegtuigen over onze dorpen vliegen. 
Vanaf jongs af aan al gewend. Maar...Wij 
merken sinds dat de nieuwe vliegtuigen er 
zijn dat we echt meer last hebben van de 
vliegtuigen. Toevallig vanmiddag enorme 
herrie.. de nabranders aan en laag over 
vliegen. En echt boven de huizen. Voor de 
volgende keer ietsjes hoger vliegen a.u.b. 
;) en veel vlieg plezier voor de piloten!  

VLI 1 MIL KLU J D   Algemene informatie WIC, nut en 
noodzaak, vliegbewegingen. 

E 

LW23090 12-08-
2021 

16:04 STIENS 9051GK Weer een piloot van een F-35, van een 
serie van vier, die met onfatsoenlijk veel 
lawaai boven de bebouwing zijn landing 
inzette. Mijn konijnen schrokken zich bijna 
dood. Ze zijn toch heel wat gewend zo 
zoetjes aan met deze herriebakken van F-
35. DOE ER EENS WAT AAN!!!!° 

VLI 1 MIL KLU J D Dieren  Algemene informatie WIC, nut en 
noodzaak, vliegbewegingen. 

E 

LW23218 13-08-
2021 

11:00 LJOUWERT 8919BE Wordt helemaal gek van de overlast door 
de oefeningen die al weken gaande zijn. 
Stop met de overlast 

VLI 1 MIL KLU J D   Algemene informatie WIC, nut en 
noodzaak, vliegbewegingen. 

X 

LW23096 13-08-
2021 

11:42 JELSUM 9057RK Er komt hier net een straaljager zo hard en 
laag over heen zetten, lijkt wel of ze het 
expres doen. Om alleen maar te sarren dit 
is geen oefenen! 

VLI 1 MIL KLU J D   Algemene informatie WIC, nut en 
noodzaak, vliegbewegingen. 

X 

LW23168 13-08-
2021 

12:45 STIENS  9951SB Wederom een F-35 met veel teveel lawaai 
boven Stiens. Dat kan én moet veel beter. 
Let op onze gezondheid en van onze 
kinderen !!  Gehoorschade. 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid Algemene informatie WIC, nut en 
noodzaak, vliegbewegingen en 
geluid F-35. 

E 

LW23097 13-08-
2021 

12:48 BRITSUM 9055LR Weer de bocht over ons huis met 
ontzettend veel geluidsoverlast!!  

VLI 1 MIL KLU J D   Algemene informatie WIC, nut en 
noodzaak, vliegbewegingen. 

E 
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LW23100 13-08-
2021 

13:55 JORWERT 9023AH Waarom zo laag overvliegen (Jorwert) met 
die nieuwe straaljagers? Extreem 
geluidsoverlast en daarbij trillingen. 
Koeien, schapen en honden onrustig. Niet 
eerder gehoord. Ik hoop echt dat dit een 
éénmalig 'overmoedig  gedragsfoutje' was. 

VLI 1 MIL KLU J D Dieren, Trillingen Algemene informatie WIC, nut en 
noodzaak, vliegbewegingen. 

E 

LW23098 13-08-
2021 

13:55 LJOUWERT 8919BC Klere herrie! Kan, met de deur open, niks 
verstaan. Het ergste vind ik dat we 
voorgelogen zijn. Die krengen zouden niet 
zoveel herrie maken. Voorheen me nooit 
ge-ergert aan de vliegtuigen. Nu heel vaak! 

VLI 1 MIL KLU J D   Melder wenst geen reactie te 
ontvangen.  

X 

LW23099 13-08-
2021 

13:58 MANTGUM 9022BH Laag achter elkaar aan vliegen van 3 
vliegtuigen op ongebruikelijke route. 
Extreme geluidsdruk in het dorp 3x vlak 
achter elkaar. Vliegtuigen passeerden 
binnen een minuut. 

VLI 1 MIL KLU J D   Laag achter elkaar aan en extreme 
geluidsdruk, ongebruikelijke route.  
Betreft WIC periode 

E 

LW23102 13-08-
2021 

14:06 JELSUM 9057RE Door t zeer laag vliegen van een 
straaljager type onbekend, geen F-16 of F-
35. Abnormaal hoge geluidspiek. Twee 
huilende kinderen binnen (!) in huis, die 
opgegroeid zijn met de normale 
geluidshinder. Onacceptabel. Gelieve geen 
reactie te sturen met als strekking "u woont 
bij een vliegbasis en dit hoort erbij" want 
deze was ver over de rand van acceptabel.  

VLI 1 CIV CIV J D   In mail aangegeven dat het een 
Hawker Hunter is van de Dutch 
Hawker Hunter Foundation een 
particuliere organisatie die de Hawk 
Hunter op vliegbasis LJOUWERT 
heeft gestationeerd. 

E 

LW23101 13-08-
2021 

14:08 BRITSUM 9055LR Volgens mij is het niet de bedoeling dat we 
de piloten koffie kunnen aanbieden vanuit 
onze achtertuin. Dan komen ze maar op de 
fiets  

VLI 1 MIL CIV J D Milieubelasting klacht over laagvliegen. Betreft 
Hawker Hunter. 

E 
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LW23104 13-08-
2021 

14:13 GYTSJERK 9061DG De hele week al behoorlijke geluidsoverlast 
overlast. Lijkt wel of dit geen woongebied 
meer is. Op bovengenoemd tijdstip komt er 
een vliegtuig zo laag over dat je de oren 
dicht moet doen in huis. Lijkt mij niet de 
bedoeling. Nog bedankt overigens voor de 
snelle reactie op mijn vorige klacht. 

VLI 1 MIL KLU J D   Algemene informatie WIC, nut en 
noodzaak, vliegbewegingen. 

E 

LW23103 13-08-
2021 

14:14 BRITSUM 9055LR Werkelijk?! Vlieg zoals het hoort tussen de 
dorpen door en stop met laag de bocht te 
nemen over ons huis. Om gek van te 
worden. Je kunt niet in de tuin zijn en zelfs 
binnen geen gesprek voeren. Laat staan 
vanuit huis werken. Alleen inhoudelijke 
reactie. Standaard reactie niet gewenst. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melder klaagt over lage bocht over 
hun huis. Uitgelegd dat dit conform 
procedure is.  

E 

LW23106 13-08-
2021 

14:15 JORWERT 9023AV Rond twee uur, kwart over twee vlogen 
straaljagers (denk ik) heel laag over en 
maakten heel erg veel lawaai. Zo hard heb 
ik het nog nooit gehoord. De kleinkinderen 
werden bang en moesten huilen. Ik wil 
graag een reden weten en een verzoek 
indienen om het de volgende keer anders 
aan te pakken, d.w.z. met minder lawaai.  

VLI 1 MIL KLU J D   Aangegeven dat het 4 F-16 betrof 
die navigatievlucht op zicht hebben 
uitgevoerd. Betreft WIC periode.  

E 

LW23105 13-08-
2021 

14:15 STIENS 9051LC Veel geluidsoverlast omdat de straaljagers 
pal over Stiens vliegen. Ze horen de 
aanvliegroute aan te passen zodat ze om 
Stiens heen gaan.  Men vergeet zeker dat 
er complete wijken bij gekomen zijn. Ook 
krijgen we op deze manier veel fijnstof  in 
de omgeving, waardoor ik en mijn zoon 
ziek worden in de luchtwegen.  

VLI 1 MIL KLU J D   Algemene informatie WIC, nut en 
noodzaak, vliegbewegingen. 

E 
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LW23169 16-08-
2021 

09:45 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen! De geluidshel van 
Friesland is weer begonnen!! Zojuist 
wederom weggeblazen met 85/86 DB 
Noord en vergast door de 
kerosinestank!....Vloeren en ramen staan 
mee trillen en er wordt gewoon met 
naverbrander plankgas gegeven! 

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 

LW23188 16-08-
2021 

09:46 LJOUWERT 8916AA Geluidsoverlast stijgen / landen vliegtuigen. 
klacht van klanten bij online werken 

VLI 1 MIL KLU J D   Geluidsoverlast stijgen/landen, 
aangegeven dat er WIC is en info 
over circuitlandingen 

E 

LW23170 16-08-
2021 

10:30 LJOUWERT 8918LM Sodemieter toch eens op. Jullie doen niets 
anders meer dan de boel hier verstieren. 
Het is hier onbewoonbaar geworden en 
tast het levensgeluk ernstig aan. Schaam 
je diep! 

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 

LW23172 16-08-
2021 

10:50 LJOUWERT 8918LT Goedemorgen, al weer ruim een uur oorlog 
boven Friesland! Veel gebulder, hier 
wederom 85Db gemeten. Eindeloos 
rondjes vliegen door 1506..ook meerdere 
malen over de stad met veel kabaal. Uw 
standpunt over de vliegbewegingen is 
bekend...helaas staat die haaks op ons 
standpunt. Het is absurd wat wij hier aan 
herrie moeten ondergaan. Beloftes over 
aangepast vliegen worden nog steeds niet 
nagekomen. Het gaat hier wél om het 
welzijn en belang van omwonenden...en 
daar heeft Defensie nog steeds geen 
enkele boodschap aan. 

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

E 
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LW23171 16-08-
2021 

11:50 LJOUWERT 8918LM Waarom houden jullie nooit rekening met 
de bewoners! Het is hier niet meer uit te 
houden. Het is echt geen doen. Het dringt 
maar niet tot jullie door! 

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 

LW23179 16-08-
2021 

12:00 LJOUWERT 8921GA Zware overlast van straaljagers, wordt er 
boos en depressief van 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid Melder wenst geen reactie te 
ontvangen.  

X 

LW23173 16-08-
2021 

13:30 LJOUWERT 8917CH Het begon vanochtend alweer. Nu de 
derde keer dit vreselijke lawaai opnieuw. 

VLI 1 MIL KLU J D   Algemene informatie WIC, nut en 
noodzaak, vliegbewegingen. 

E 

LW23175 16-08-
2021 

13:40 INGELUM 9038TA Teveel lawaai, doet zeer aan de oren. 
Onze dieren waren in paniek, hoewel ze 
wel wat gewend zijn.  Normaal wordt er 
niet vanaf de korte baan opgestegen en nu 
wel. Geluid was echt abnormaal hard. Dit is 
niet leuk meer! 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding vooral geschrokken van 
lawaai en dat het van korte baan 
behoorlijk dicht over hun huis ging. 
Reactie uitgelegd dat het vanwege 
wind een keuze was om deze baan 
te gebruiken 

J 

LW23189 16-08-
2021 

13:45 LJOUWERT 8916AA Geluidsoverlast stijgen / landen vliegtuigen. 
klacht van klanten bij online werken 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding van geluidsoverlast bij 
stijgen / landen. Betreft WIC 
periode 

E 

LW23180 16-08-
2021 

13:45 LJOUWERT 8916ER Opnieuw veel overlast straalvliegtuigen 
defensie 

VLI 1 MIL KLU J D   Melder wenst geen reactie te 
ontvangen.  

X 

LW23174 16-08-
2021 

13:45 LJOUWERT 8916AL Ontzettend veel geluidsoverlast en ook 
trillingen. Ik zit thuis te werken en mijn 
beeldscherm staat te trillen op mijn bureau 
(ik zit gewoon beneden in de woonkamer). 
Als ik nu een telefoongesprek of een 
Skype-vergadering had gehad, had ik dit 
stop moeten zetten.  

VLI 1 MIL KLU J D   Melder wenst geen reactie te 
ontvangen.  

X 
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LW23178 16-08-
2021 

13:47 LJOUWERT 8916BA Wij hebben de afgelopen weken, zware 
overlast van de vliegbasis LW. Wij kunnen 
op dit moment niet meer buiten zitten en 
met elkaar praten!  

VLI 1 MIL KLU J D   Melding van extreme overlast, 
woont al 20 jr. hier, nooit geklaagd. 
Reactie uitgelegd WIC nut en 
noodzaak. Melder heeft andere 
oplossing: stoppen met vliegen.  

J 

LW23184 17-08-
2021 

09:40 LJOUWERT 8921CE Erg veel geluidsoverlast door 
vliegtuigen/straaljagers. Kan hierdoor lastig 
met collega’s bellen tijdens het thuiswerken 

VLI 1 MIL KLU J D   Geluidsoverlast, lastig tijdens 
bellen. Betreft WIC periode 

E 

LW23190 17-08-
2021 

09:43 LJOUWERT 8916AA Geluidsoverlast stijgen / landen vliegtuigen. 
klacht van klanten bij online werken 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding over geluidsoverlast. 
Reactie: betreft WIC periode en 
vliegbewegingen. 

E 

LW23191 17-08-
2021 

09:43 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen! Na de vervuilende Hercules 
NAF 71 net ook met buitensporig geweld 
met 10 straaljagers 86 Db recht de lucht in 
West 89 DB en kerosinestank! Vloeren 
trillen scheuren komen in de muren maar 
Defensie negeert alles en doet nergens 
iets mee, verschuilt zich achter 
"landsbelang" dat is zeker het nieuwe 
normaal... 

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

E 

LW23183 17-08-
2021 

09:45 DRONRYP 9035VK Met de oren de dicht de hond uitlaten! VLI 1 MIL KLU X D   Melder wenst geen reactie te 
ontvangen. Betreft de ochtend take-
off. 

X 
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LW23182 17-08-
2021 

09:45 LJOUWERT 8915KE Sinds 2005 wonen we naast het vliegveld 
zonder problemen maar de afgelopen 
weken merken we steeds harder lawaai 
van opstijgende vliegtuigen.  
Dit ontneemt het woonplezier. 
- Kinderen worden wakker van de 
vliegtuigen. 
- Thuiswerken i.v.m. corona en beeldbellen 
is hierdoor amper mogelijk 
- Het lawaai doet pijn aan de oren als je 
binnen zit met ramen dicht... 

 
Geen idee of het te maken heeft met de 
nieuwe jachtvliegtuigen maar we wonen 
met steeds minder plezier naast de basis. 

VLI 1 MIL KLU J D Kinderen Minder woonplezier, meer 
geluidsoverlast. Reactie: WIC 
periode en vliegbewegingen. 

E 

LW23186 17-08-
2021 

09:45 LJOUWERT 8932AN Lawaai van overvliegende straaljagers, 
minutenlang. Dit is op geruime afstand van 
de vliegbasis en dit is hier in de stad toch 
geen laagvlieggebied. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding van overvliegende 
straaljagers. Reactie: Betreft WIC 
periode stijgende 
gevechtsvliegtuigen vanaf de basis 
richting Marssum.  

E 

LW23181 17-08-
2021 

09:48 LJOUWERT 8913HR Geluidsoverlast met teams valt er niet te 
vergaderen enorm geluid in zeer goed 
geïsoleerd huis uit 2020 nieuwbouw  

VLI 1 MIL KLU X D   Geluidsoverlast in goed geïsoleerd 
huis, valt niet te vergaderen  
Melder wenst geen reactie te 
ontvangen.  

X 

LW23185 17-08-
2021 

09:52 LJOUWERT 8913GN Hele ochtend al geluidsoverlast. Om 9.52u 
voelde ik het huis zelfs trillen door het 
geluid...  

VLI 1 MIL KLU J D Trillingen Melder wenst geen reactie te 
ontvangen.  

X 

LW23187 17-08-
2021 

10:00 LJOUWERT 8933CG Geluidsoverlast. Al weken. Raak er 
ondertussen gestrest van.. 

VLI 1 MIL KLU J D   Geluidsoverlast, melder raakt er 
gestrest van. Reactie: betreft WIC 
periode, nut noodzaak 
vliegbewegingen. 

E 
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LW23192 17-08-
2021 

10:45 LJOUWERT 8918LT Goedemiddag, vanochtend maar liefst met 
10 F-35's en veel oorverdovend gebulder 
achterelkaar de lucht in. Hier minutenlang 
86 Db gemeten. En weer trillende ramen 
en vloeren hier...niet normaal meer!.... 

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 

LW23194 17-08-
2021 

13:31 LJOUWERT 8918LR Ronduit schandalig wat hier wederom wat 
hier gebeurt met zoveel F 35 de lucht in 
met naverbrander en extra gebulder en 
uitstoot!! Spullen vallen van de 
vensterbank de vloeren en ramen staan 
mee te trillen, gestoord gedrag 
West 85 Noord 86 DB>>> 

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 

LW23193 17-08-
2021 

13:35 LJOUWERT 8915KM Wat gebeurd hier joh. Dit is veel heftiger 
dan normaliter. Graag uitleg.  

VLI 1 MIL KLU X D   Melding heftiger dan normaal, 
graag uitleg. Reactie drie keer 
getracht contact te krijgen, 
voicemail ingesproken.  

3 

LW23195 17-08-
2021 

13:35 LJOUWERT 8918LT Goedemiddag, en wederom enorm en 
langdurig gebulder van 10 opstijgende 
straaljagers. .... Het gaat zgn.  om onze 
veiligheid en het landsbelang...Oefenen en 
opleiden voor wat??  

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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LW23196 17-08-
2021 

14:25 JELSUM 9057LG We schrokken ons weer lam, bij het recht 
over de stal vliegen van een toestel. 
Nogmaals! met zo'n actie brengt u mens en 
dier ernstig in gevaar, vroeg of laat komen 
hier ongelukken van! Als boer dienen wij 
ons aan duizenden regeltjes te houden,  
het zou fijn zijn als de vliegmachtbasis 
eens wat meer rekening met mens en dier 
zou houden. We hebben al overlast 
genoeg van jullie. Dus vlieg a.u.b. niet pal 
over onze stallen!!! 

VLI 1 MIL KLU J D   Melder gemaild dat het vanuit de 
WIC een C-130 Hercules betrof en 
linkje bij mail gevoegd met info over 
tactische benadering.  

E 

LW23198 18-08-
2021 

09:44 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen, zojuist wederom met 
barstens veel geweld en gebulder en 
kerosinestank de lucht in, het is een gebed 
zonder einde! en zo vaak gemeld.... 

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 

LW23197 18-08-
2021 

09:45 LJOUWERT  8916AL Vanaf (ongeveer) 9:45 uur aaneengesloten 
lawaai. Nu nog steeds (09:53 uur). 
Opstijgende vliegtuigen.  

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

X 

LW23199 18-08-
2021 

09:52 LJOUWERT 8918LT Goedemorgen, wat weer en "heerlijk" begin 
van de dag!! 08:33 NAF312 en NAF313. 
09:45 5441,5442, 1503 en 1504. En om 
09:45  5451, FLNKER0 en 5453 met veel 
gebulder én naverbrander de lucht in. 

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 

LW23205 18-08-
2021 

10:30 RINSUMAGEAST 9105LJ Heel veel geluidsoverlast. Door die nieuwe 
F-16. Overweeg een schadeclaim in te 
dienen. Honden worden onrustig. Wij 
krijgen hoofdpijn migraine door deze 
geluiden. 

VLI 1 MIL ONB J D Dieren Reactie: aangegeven dat we haar 
info over melden schadeclaim 
mailen.  

J 
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LW23202 18-08-
2021 

13:30 DONRIJP 9035BS Als jullie ons gek willen hebben, moeten 
jullie zo doorgaan. Elke week, paar keer 
per dag, zo'n lawaai om gek van te worden. 
Je kan elkaar niet verstaan, moet 
telefoneren en gesprekken staken. Begint 
wel heel erg te irriteren .......13.30 was erg, 
maar 13.36 uur ook. Kan wel blijven 
klagen, maar kost te veel moeite en tijd, 
daarom doen de meeste mensen het niet 
en daardoor denken 'jullie' dat er maar 
weinig personen last van hebben .......Wat 

dus niet zo is!!!!!!! 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding over geluidsoverlast, zorgt 
voor irritatie.  Reactie: WIC periode. 
Betreft middag take-off 

E 

LW23201 18-08-
2021 

13:30 DRONRYP  9035AD Dag. U blijft de mensen die hier wonen 
TEISTEREN met uw vreselijke helse 
kabaal van die onzinnige en véél te dure 
speeltjes. Ik blijf ertegen ageren en 
klachten indienen. Het kán wel anders 
maar kennelijk weigert u dat! Bij al dat 
opstijggeweld waren er 2 vliegtuigen die al 
een stuk hoger waren bij overkomst, 
meteen veel minder lawaai. Doe dat dan 
vaker! En stijg ook eens noordelijker op, 
over de kant van Berlikum, Minnertsga 
e.d., dan verdeel je die vreselijke overlast 
wat meer! 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding over geluidsoverlast. 
Reactie: WIC periode. Betreft 
middag take-off 

E 

LW23203 18-08-
2021 

13:31 LJOUWERT 8918LR Wederom met 86 Db en 10 F 35 tegelijk de 
lucht in met veel gebulder en stank trilling!  
Na vergast te worden door de Hercules 
DEVIL die doet zijn naam eer aan, past 
prima bij Defensie!!.... 

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

E 
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LW23204 18-08-
2021 

14:15 RINSUMAGEEST  9105AT Mijn vrouw wordt continu uit bed wakker 
gemaakt door de laagvliegende 
straaljagers uit LJOUWERT. Ziekte van 
Parkinson heeft haar rust hard nodig.  De 
geluidsoverlast is beduidend erger 
geworden.  Ook zijn er momenten dat we 
elkaar buiten niet kunnen verstaan. Jullie 
houden nergens rekening mee. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding over laagvliegende 
straaljagers. Toename 
geluidsoverlast. 

E 

LW23258 18-08-
2021 

14:30 BRITSUM 9055NM F 35 scheert rakelings over je huis. 
Oorverdovend lawaai. Mijn man stond te 
trillen op zn. benen. Ik dacht echt ,die vliegt 
naar binnen. Kleinzoon werd huilend 
wakker. Erg bang voor de vliegtuigen, op 
deze manier van vliegen. Wij zijn wel wat 
gewend, maar dit.... Dit kan echt niet. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding van F-35 rakelings over 
huis. Reactie: betreft doorstart, 
vervelend dat u geschrokken bent. 
Uitleg gegeven 

E 

LW23224 18-08-
2021 

14:50 BRITSUM 9055NC Vliegtuigen (F-35) komen laag over 
Britsum, het geluid is zowel binnen als 
buiten oorverdovend. Honden zijn doods 
bang. Bij het aanvliegen, vliegen ze laag 
over. Dit deden de oude F-16ook, maar dat 
geluid viel in het niets bij wat de F-35 
produceert.  Ik woon mij hele leven  binnen 
een straal van 3km van de vliegbasis, nooit 
overmatig last gehad. Maar dit is echt niet 
normaal meer. Buiten heb ik nu 
gehoorbescherming nodig. 

VLI 1 MIL KLU J D dieren Reactie: nut noodzaak en 
vliegbewegingen en route over 
Britsum, honden zijn doodsbang.  

E 

LW23215 18-08-
2021 

14:52 STIENS 9051LR 14.52 F-16 met naverbrander (gebeurt 
zelden tot nooit)14:54 4 F-35. Alle 
vliegtuigen ongehoord veel en zwaar 
geluid. Uitzonderlijk. In de 17 jaar dat we 
hier wonen dit zelden zo meegemaakt.  

VLI 1 MIL KLU J D   Melder geeft aan ongehoord veel 
en zwaar geluid. Heeft dit zelden zo 
meegemaakt. Aangegeven dat we 
in de WIC periode zitten en info 
over geluid F-35. 

E 
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LW23206 18-08-
2021 

14:54 BRITSUM 9055LR Doe even normaal!!!! Met achterlijk veel 
kabaal veel te laag over ons huis. Gaat 
nergens meer over dit. Ging bijna recht bij 
ons het dak in. Inhoudelijke reactie, geen 
standaard. En liever nog: of wegwezen met 
die dingen of vliegen zoals het hoort. De 
maat is meer dan vol. 

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: Geluid uit vliegtuigmotoren 
is met de huidige technieken niet 
aan te passen. Geluidsarme 
straalmotoren bestaan niet  

E 

LW23210 18-08-
2021 

14:54 BRITSUM 9055MX Vliegtuig veel te laag en dus veel te luid 
over Britsum. Katten vlogen alle kanten op, 
zelf hopelijk geen gehoorbeschadiging. Zo 
erg nog nooit beleefd!  

VLI 1 MIL KLU J D   Melder wenst geen reactie te 
ontvangen. Melding over laag en 
luid vliegen over Britsum. Betreft 
middag take-off 

X 

LW23207 18-08-
2021 

14:55 BRITSUM 9055LR Jezus wat een idioot! En dan beweren jullie 
dat alleen de meest ervaren piloten mogen 
meedoen aan deze oefening. Nou deze 
piloot zou je moeten ontslaan. Het schilde 
niet veel of de ramen gingen hier door. Van 
mij mag hij neerstorten wat een idioot. 
 
Graag geen standaard mail maar eens een 
keer uitleg wat er gebeurt met dit soort 
piloten die niet kunnen vliegen. 

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: vliegen ook voor uw 
veiligheid. Iets meer respect is op 
zijn plaats.  

E 

LW23208 18-08-
2021 

14:55 BRITSUM 9055NA De straaljagers vliegen steeds vaker recht 
over het dorp (Britsum), terwijl er eerst om 
het dorp heen gevlogen werd. Dit 
veroorzaakt behoorlijk meer overlast dan 
voorheen. Zojuist vloog er weer een over, 
ik kon geen gesprek meer voeren (terwijl ik 
binnen zat). In Cornjum en Jelsum heeft 
men betere isolatie aangeboden gekregen. 
Dit is bij ons niet het geval. De 
toegenomen overlast is erg storend bij 
thuiswerken. Graag een reactie. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding van vaker recht over 
Britsum vliegen. Reactie: ene type 
toestel kan ruimere bocht maken 
dan het andere toestel, is belangrijk 
om op goede positie naar de 
landingsbaan te vliegen.  
Geluidsisolatie verwezen naar 
dorpsbelang Britsum.  

J 
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LW23219 18-08-
2021 

14:55 BRITSUM 9055NC Er komt een F-35 laag over, de overlast 
door het geluid is enorm toegenomen. 
Woon hier al 52 jaar maar heb dit zo niet 
meegemaakt. Mijn honden zijn er bang van 
geworden en ik moet met oorkappen buiten 
lopen. We kunnen elkaar niet fatsoenlijk 
verstaan of met elkaar praten.  

VLI 1 MIL KLU J D Dieren Melding van overlast geluid F-35 
enorme toename. Melder geeft in 
gesprek aan dat F-16 goed te doen 
is, maar F-35 niet 

J 

LW23209 18-08-
2021 

14:55 STIENS 9051PM Onnodig laag vliegen met geluidsoverlast VLI 1 MIL KLU J D   Melding onnodig laag vliegen met 
geluidsoverlast. Reactie: doorstart, 
bocht maken, WIC, woning bevindt 
zich binnen gebied Vliegbasis.  

E 

LW23214 18-08-
2021 

14:56 BRITSUM 9055MX Wat een geluidsoverlast!! Straaljagers zijn 
we wel gewend maar wat steeds vaker 
gebeurt is dat de straaljagers laag over de 
tuin komen met vreselijk kabaal. Het betreft 
de nieuwe straaljager, wat een herrie. Je 
denkt minstens dat je huis instort, komt zo 
laag overvliegen dat ik de piloot  haast een 
bak koffie kan overhandigen. Dit hoeft niet 
zo. De andere straaljagers die rond deze 
tijd kwamen aanvliegen vlogen hoger en 
kwamen ook niet bijna recht over de tuin. 
Dit gebeurt best wel vaak. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding laag overvliegen, sommige 
hoger en niet recht over tuin. 
Reactie: verhaal over F-35 geluid, 
afwijking in hoogte en route 
vanwege wind, veiligheid e.d.  

E 

LW23212 18-08-
2021 

14:56 STIENS 9051KC Ongehoord veel lawaai bij landing 
vliegtuigen. In ieder geval 3 stuks, F-35. 
Geluidsoverlast in extreme vorm. Woon en 
leef plezier wordt ernstig aangetast! 

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: WIC periode, F-35 geluid 
verhaal en geluid uit 
vliegtuigmotoren is met de huidige 
technieken niet aan te passen. 
Geluidsarme straalmotoren bestaan 
niet.  

E 
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LW23211 18-08-
2021 

14:58 BRITSUM 9055NM Hallo, om 14.58 uur vlogen er vliegtuigen 
over, zeker veel te laag het geluid was echt 
zo hard dat ik buiten ging kijken wat is er 1 
van de vliegtuigen vloog zeker te laag en 
ook weer te kort door de bocht over 
Britsum. Zelf mijn moeder hoorde het 
zonder gehoorapparaat. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding: te laag en te korte bocht 
over Britsum, teveel lawaai, moeder 
hoorde het zonder gehoorapparaat. 
Reactie: route is variabel, kunnen 
geluid nooit helemaal wegnemen.  

E 

LW23213 18-08-
2021 

15:03 LJOUWERT 8915HH Belachelijk laag over de wijk vliegen, met 
wederom de enorme idiote geluidsoverlast. 
Zit tegenwoordig GVD met oorkleppen in 
mijn eigen achtertuin. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding: belachelijk laag over wijk 
met veel geluidsoverlast. Reactie: 
WIC periode en aangegeven dat 
dhr. helikopter heeft aangevinkt 
maar dat hij waarschijnlijk Hercules 
bedoeld gezien tijdstip.  

E 

LW23216 18-08-
2021 

15:03 LJOUWERT 8918LR Zo, na alle gigantische overlast ook nog 
even een extra portie kerosine uitsoot door 
die vieze vervuilende Hercules vloog hier 
vlak  over zeker ook weer niet te zien op 
uw radar???   
Met recht een Devil net als Defensie en dat 
moet ons verdedigen voor onze veiligheid.. 
Economisch belang boven gezondheid dat 
komt jullie duur te staan! 
 
  

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 

LW23217 18-08-
2021 

15:03 LJOUWERT 8918LT Goedmiddag, om 13: 30 weer massaal en 
met veel gebulder opstijgende F-
35's...horen en zien vergaat ons hier. 
Zojuist de zwaar brommende en 
luchtvervuilende DEVIL 01 laagvliegend op 
80/100 m hoogte over/langs de wijk... 
  

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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LW23221 18-08-
2021 

19:30 DRONRYP  9035AN Waarom vliegt u vanaf vliegveld 
LJOUWERT in een rechte lijn naar het 
zuidoosten van Dronryp om vervolgens 
rechts af te slaan over het oude centrum 
van Dronryp? Dat heeft blijkbaar niets te 
maken met de aanvliegroute of wind bij 
opstijgen, want de eerste paar F-35 vliegen 
over het Van Harinxmakanaal zónder van 
de rechte vlieglijn af te wijken. Zodoende 
kan tenminste de helft van het kabaal en 
dus het ongemak worden voorkomen. Het 

is de laatste 20 jaar een oplopende 
ergernis om met dit kabaal over scholen, 
bedrijven en thuiswerkers te scheren. Als u 
denkt dat wij het niet goed zien of horen, 
dan nodig ik u uit om dat zelf te ervaren bij 
ons thuis. NB. Ik heb al eerder gevraagd 
om een mobiel geluidsmeetwerk te 
plaatsen op De Terp in Dronryp. Door 
Corona laat dat al 2 jaar op zich wachten, 
maar dat lijkt me toch een slecht excuus.  

VLI 1 MIL KLU J D   Melding over afwijken van route 
over centrum Dorp. Reactie: betreft 
WIC, route in de lucht nooit 
helemaal exact hetzelfde. 
Geluidsmeetnetpunt verwezen naar 
cie. 

E 

LW23238 19-08-
2021 

09:25 LJOUWERT 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een 
motor van een straaljager  

VLI 1 MIL KLU X D   Melder wenst geen reactie te 
ontvangen. Betreft WIC periode 

X 

LW23233 19-08-
2021 

09:30 LJOUWERT 8932ES Lawaai van duikvluchten VLI 1 MIL KLU X D   Melder wenst geen reactie te 
ontvangen. Betreft WIC periode, 
ochtend take-off. 

X 

LW23222 19-08-
2021 

09:33 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen, zwaar gebulder trilling en 
vergast door de kerosine. Wederom 
continue met 85/86 DB Noord west 87 DB. 
5441 5442 5443 5444… 

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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LW23223 19-08-
2021 

09:45 LJOUWERT 8918LT Goedmorgen, wat weer een absurde 
herrie! 09: 34 en 
09:45..85/86DB.Westenwind, lawaai kaatst 
hier rechtsreeks tegen de flat. Meetpunt 
Noord (verstopt tussen de bebouwing) 
geeft wederom een onjuiste waarde ten 
gunste van de Vliegbasis aan. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melder per email geïnformeerd over 
het feit dat de vliegbasis niet de 
beheerder is van het 
geluidsmeetnet. Tevens melder 
geadviseerd contact te leggen met 
de COVM-vertegenwoordiger van 
haar gemeente voor meer 
informatie over het geluidsmeetnet 

E 

LW23236 19-08-
2021 

09:45 MARSSUM 9034GJ Start met zeer veel lawaai.  VLI 1 MIL KLU J D   In gesprek geeft meneer aan dat hij 
zich afvraagt waarom er met zoveel 
geweld/bombarie gestart moet 
worden 

J 

LW23237 19-08-
2021 

09:46 MARSSUM 9034GJ Zeer veel lawaai start F-35 VLI 1 MIL KLU J D   In gesprek geeft meneer aan dat hij 
zich afvraagt waarom er met zoveel 
geweld/bombarie gestart moet 
worden. 

J 

LW23220 19-08-
2021 

09:48 LJOUWERT 8922CZ De hele ochtend al veel geluid overlast 
door vliegtuigen. Zeer luid. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melder geeft aan hele ochtend 
geluid overlast. Betreft WIC periode 

E 

LW23230 19-08-
2021 

12:02 LJOUWERT 8918LR Vanaf 12:00 duidelijk hoorbaar zichtbaar 
de NAT040 met diverse rondjes Kerosine 
uitstoot! 101Db Jelsum wel een uur lang 
uitstoot en zwaar geronk!! 

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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LW23226 19-08-
2021 

12:55 LJOUWERT 8918LT Goedemiddag, vanaf 12:00 uur de 
zoveelste doorstart van de NATO40 
AWAX! Zware luchtverontreiniging en 
enorme 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 

LW23227 19-08-
2021 

13:27 DRONRYP 9035DK Het is weer extreem raak, DRONRYP 
wordt onleefbaar gemaakt. Zonet 3 
vliegtuigen over waarbij de derde met 
extreem veel  lawaai overging. En pal 
boven het dorp natuurlijk. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melder geeft aan 3 vliegtuigen over 
DRONRYP, pal boven het dorp. 
Reactie: betreft WIC periode 

E 

LW23234 19-08-
2021 

13:30 LJOUWERT 8932ES Lawaai VLI 1 MIL KLU X D   Melder wenst geen reactie te 
ontvangen. Omschrijving klacht: 
lawaai. Betreft WIC periode 

X 

LW23229 19-08-
2021 

13:31 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag, wederom 86 Db hier 
gemeten Noord en west 84. Vergast door 

de kerosine en weggeblazen door de 
zware gebulder en dreunen trilling.. Beton 
vliegt je om de oren en scheuren komen in 
de muur….. 

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 

LW23228 19-08-
2021 

13:36 TZUMMARUM  8851GX Flikker eens op met die dingen de hele 
week boven mijn huis. Ga eens boven zee 
vliegen.  

VLI 1 MIL KLU J D   Melder uitgelegd dat tijdens deze 
WIC periode juist vliegen boven 
land aan de orde is.  

E 
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LW23231 19-08-
2021 

14:20 HARLINGEN  8862LM 2x een zeer lage passage van een 
Hercules C-130. De tweede passage was 
op een hoogte minder dan 100 meter over 
de bebouwing. Ik kon de piloot zien zitten. 
Aangezien het zicht ook niet echt goed was 
( het miezerde) lijkt mij dit niet echt een 
slimme actie. Onder VFR omstandigheden 
is de minimale hoogte 300meter en boven 
bebouwing waarschijnlijk nog hoger. 

VLI 1 MIL KLU X D   Gesproken met melder, gaf aan dat 
Hercules erg laag vloog, maakt zich 
zorgen ook vanwege drones..   

J 

LW23232 19-08-
2021 

14:43 BRITSUM 9055LR Bocht over ons huis, te laag en met teveel 
geluidsoverlast!!!! Niet zoals het hoort, 
maar goed dat kunnen we blijven zeggen. 
NB: standaard reacties zijn niet gewenst. 
Alleen inhoudelijke. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding over bocht over huis en 
veel te laag en teveel 
geluidsoverlast. Melder 
aangegeven dat dit een F-16 betrof, 
conform procedure 

E 

LW23225 19-08-
2021 

14:45 BRITSUM 9055NM 18-08-2021 Tijdstip 14.45. andermaal een 
klacht v.w.b. de F-35 gevechtsvliegtuig, ja 
want een gevecht is het, naar de burgers 
wordt niet geluisterd. op de achttiende op 
bovenstaande tijdstip vlogen die donderde 
dingen met een razend lawaai ongeveer 50 
meter over onze huizen in ons mooie dorp 
Britsum, kinderen liepen te huilen door het 
vreselijke lawaai, zelfs mijn buurman die in 
de tuin werkte is er draaierig en raar in het 
hoofd van geworden, wanneer leren jullie 
nu eens om onze burgers niet zo te pesten 
en stop met dit vreselijk gedoe, een groot 
bord ben ik nu aan het schilderen met "stop 
dit lawaai" het zal wel niets helpen als ik 
zie hoe het ministerie van defensie zich 
presenteert via de TV schandalig. Een 
ontevreden burger... 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding van laagvliegende F-35 
over Britsum. Melder gemaild dat 
toestel op 400 mtr boven Britsum 
vloog.  

E 
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LW23235 20-08-
2021 

11:40 MARSSUM 9034HB Er gaan weer diverse vliegtuigen weg die 
de geluidsnormen weer meer dan 
overschrijden. We worden er zo 
langzamerhand moedeloos van, er zijn ook 
een paar die op de normale manier weg 
gaan dus het kan zachter. Waarom moet 
dit met z’n geweld? Volgens info die ik heb 
gekregen hebben jullie de decibels die 
jullie per jaar mogen gebruiken al lang 
overschreden, dus wat mij betreft en velen 
met mij die dingen maar mooi aan de 

grond laten staan of de F-16 weer terug 
halen, voor onze gezondheid is dit niet te 
doen, we krijgen gehoor schade en de 
kinderen worden bang. Moet dit nou 
allemaal echt zo? Naar ons inziens hoeft 
het niet zo, en anders maar een plekje 
midden in de Noordzee creëren dan 
kunnen ze daar mooi stijgen en landen, 
wordt het woongenot in de dorpen om de 
basis ook weer eens normaal. En reageren 
zo wel eens mooi zijn en dan geen mail 
met er was een vliegtuig met problemen 
want dat was nu weer niet zo.  

VLI 1 MIL KLU J D   Melding geluidsnorm veel geweld. 
Melder ervaart veel geluidsverschil 
tussen F-16 en F-35, woont al jaren 
hier, klaagt niet vaak,. Goed 
gesprek gehad, hij respecteert 
vliegbasis maar vindt het nu te 
gortig worden 

J 

LW23241 20-08-
2021 

11:41 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen, zojuist wederom met 
gigantisch gebulder naverbrander en 
kerosinestank 1501 1502 1503 5444.en 
continue 85 DB Noord .Ook gemeld 
suggestie meetnetten. De Brandweer 
moest er ook weer aan te pas komen.... 

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 

LW23239 20-08-
2021 

11:41 MARSSUM 9034GJ Erg veel lawaai start 3 stuks F-35   VLI 1 MIL KLU J D   In gesprek geeft meneer aan dat hij 
zich afvraagt waarom er met zoveel 
geweld/bombarie gestart moet 
worden 

J 

LW23240 20-08-
2021 

11:42 LJOUWERT 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door geluid 
van een straaljagermotor 

VLI 1 MIL KLU X D   Melder wenst geen reactie te 
ontvangen. Betreft WIC periode 

X 
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LW23256 20-08-
2021 

12:25 MUNEIN 9063JT Er komen 4 f-35 toestellen laag en hard 
over, onvoorstelbaar wat een lawaai. Dit 
vindt ik te gek voor woorden dat er zo met 
ons gespeeld worden. Die mannen in de 
cockpit spelen en wij hebben er last van. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding van 4x F-35 laag en hard. 
Telefoonnummer is niet correct, 
kreeg andere mevrouw aan de lijn 
die geen klacht had ingediend. 
Nummer niet kunnen achterhalen... 

3 

LW23251 20-08-
2021 

12:45 LJOUWERT 8939DX Geluidsoverlast wijk Zuiderburen door 4 
zeer laag overvliegende vliegtuigen type F-
35. 

VLI 1 MIL KLU X D   Melder wenst geen reactie te 
ontvangen. Betreft WIC periode 

X 

LW23250 20-08-
2021 

12:50 GYTSJERK 9061AA Overvliegen van meerdere straaljagers 
achter elkaar geeft buiten proportie veel 
lawaai (pijn aan de oren). Er leek een 
andere aanvlieg 'bocht' richting 
LJOUWERT te worden genomen dan 
gebruikelijk (?). Hond was buiten en 
vluchtte naar binnen.  

VLI 1 MIL KLU J D Dieren melding over veel lawaai, andere 
route, hond naar binnen gevlucht. 
Gemaild dat het WIC betreft met 
andere opdrachten/routes.  

E 

LW23244 20-08-
2021 

12:50 GYTSJERK  9061BL Vier straaljagers kwamen van noord naar 
zuid laag over het dorp. Een enorm lawaai!  
Moet dat nou zo?  

VLI 1 MIL KLU J D   Melding van enorm lawaai. 
Aangegeven dat het WIC periode 
betreft en uitleg over geluid F-35 

E 

LW23252 20-08-
2021 

12:50 MÛNEIN  9063JM Goedemiddag, er kwamen zojuist 4 
straaljagers beangstigend laag over. Ik 
hoorde de vliegtuigen fluiten en er was een 
oorverdovend lawaai. Het moet toch niet 
zijn dat wij angst gevoelens krijgen doordat 
de vliegtuigen zo laag overkomen?  

VLI 1 MIL KLU J D   Melding van oorverdovend lawaai. 
Gemaild dat het WIC periode 
betreft en zgn. circuitlanding.  

E 

LW23242 20-08-
2021 

12:50 WANSWERT 9178GR Goedendag, vol gas over Wanswerd. 
Waarom? Kan het misschien zonder vol 
gas minder lawaai? 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding over "vol gas over 
Wanswerd" aangegeven dat het 
WIC periode betreft, 4 F-35,uitleg 
gegeven over geluid.  

E 

LW23245 20-08-
2021 

12:52 GYTSJERK 9061DC Gigantisch kabaal toestellen van vlucht 
5543, 1502, 5544 en 5543. Mijn vorige 

klacht heb ik geen reactie op ontvangen! 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding over gigantisch kabaal. 
Gemaild over WIC, circuitlanding 

E 
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LW23243 20-08-
2021 

12:53 LJOUWERT 8939DT 4 straaljagers vlogen vlak achter elkaar 
zeer laag over ons woonhuis. Zeer veel 
lawaai genererend, mijn zoon van 7 zat 
doodsbang op de bank, vertelde dat hij 
dacht dat z’n leven voorbij was. Lijkt me 
niet de bedoeling  

VLI 1 MIL KLU J D   Melder doet melding over 4 
straaljagers. Betreft WIC periode 
uitgelegd dat dit conform procedure 
is, begrip getoond voor 
geschrokken zoon.  

E 

LW23255 20-08-
2021 

12:55 HURDEGARYP 9254CZ Buiten proportie wat hier gebeurd, F-16 
door geluidsbarrière boven mijn dak. dacht 
dat deze zou neer storten zo laag vliegen 
ze hier. Ben wel wat gewend en woon hier 
al 3 jaar maar wat er op dit ogenblik 
gebeurt heb ik geen woorden voor! 

LAA 1 MIL KLU J D Angst Melding van F-16 door 
geluidsbarrière. Gesproken met 
melder en geeft aan vooral angstig 
te zijn geweest. Prettig gesprek met 
haar gehad.  

J 

LW23248 20-08-
2021 

12:55 HURDEGARYP 9254ED Overmatig veel lawaai en te laag vliegen. VLI 1 MIL KLU J D   Melding van overmatig veel lawaai 
en te laag vliegen. Melder 
aangegeven dat het nu de WIC 
periode is en dat 4 F-35 op 450 mtr 
conform procedure over 
Hardegarijp vlogen.  

E 

LW23257 20-08-
2021 

12:55 LJOUWERT 8939EP 5 toestellen van luchtmacht type F-35 
kwamen laag over ons huis gevlogen. 
Zodanige dat onze zoon die in de tuin  
stond en zijn oren moest bedekken. Het 
was pijnlijk aan zijn oren. Dit is niet de 
toegestane vliegroute en ze ging met lus 
terug. We zijn zeer ontstemd over dit 
voorval en willen hiervoor aandacht 
vragen.  

VLI 1 MIL KLU J D   Melding van 5 F-35 laag over 
melder zijn huis. Reactie: WIC 
periode, circuitlanding, vlieghoogten 
verwezen naar website 

E 



 Pagina 42 van 62  
 

 

LW23247 20-08-
2021 

12:56 BRITSUM  9055NM Sinds dat de nieuwe straaljagers vliegen 
op LJOUWERT is de geluidsoverlast vele 
malen erger geworden. Vooral al ze net als 
vandaag de bocht vlak over ons huis 
maken. Volgens mij horen ze de bocht 
voorbij Britsum te maken, maar ze vliegen 
te vaak recht over ons huis, waardoor het 
lawaai echt zeer hoog is. Wat is precies de 
regelgeving omtrent deze overlast? 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding van meer geluidsoverlast 
en bocht vlak over huis. Reactie: 
div. Factoren heersende wind , 
capaciteiten diverse types, 
verwezen naar website over 
regelgeving. 

E 

LW23254 20-08-
2021 

12:56 MÛNEIN 9063JT Fietsend op de Jelte Binneswei te Mûnein 
zag ik 4 zeer laagvliegende straaljagers 
aan komen vliegen. De twee voorste, 
enigszins rechts van mij, vlogen enigszins 
in formatie. De derde kwam er iets 
achteraan, en van links komt nummer 4 . 
Deze twee kruisen elkaar, het lawaai was 
afschuwelijk. Zo snel als ik kon van de fiets 
en de handen over mijn oren.  En het zien 
van deze, kan het niet anders noemen, 
idiote beweging van de straaljagers,  vond 
ik bloedstollend. Mijn eerste schrikreactie 
was, oh god, ze gaan elkaar raken. Was dit 
nou echt nodig? Zo laag vliegen boven het 
dorp Mûnein, plus de actie van 2 piloten?  
Dat er geoefend moet worden begrijpt 
iedereen, maar deze actie vond ik, sorry, te 
idioot voor woorden. Dit soort dingen doe 
je waar de ruimte het toelaat, dacht ik.  Dat 
bleek vandaag dus niet zo te zijn. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding 4 laagvliegende 
straaljagers. Reactie: WIC , 
vervelend dat u geschrokken bent, 
circuitlanding 

E 

LW23249 20-08-
2021 

12:57 BRITSUM 9055MX Vliegtuig land met overdreven veel lawaai 
recht boven dorp. Alle kinderen wakker. 
Dank jongens. 

VLI 1 MIL KLU J D Kinderen Melding van Vliegtuig land met 
overdreven veel lawaai recht boven 
dorp /Alle kinderen wakker. 
Reactie: WIC, doorstart.   

E 
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LW23246 20-08-
2021 

13:00 BRITSUM 9055LR Blijkbaar heeft de leiding totaal geen 
invloed op de piloten. Wat een prutsers! 
Hopen dat Nederland nooit in oorlog komt 
want als dit ons moet beschermen dan 
kunnen we ons beter gelijk overgeven. Als 
ze al niet eens kunnen vliegen volgens de 
regels. PS geen standaard reactie! 

VLI 1 MIL KLU X D   Melding leiding geen invloed op 
piloten.  Reactie: lucht is geen 
autoweg, luchtverkeersleiding houdt 
toezicht  

E 

LW23253 20-08-
2021 

13:00 HURDEGARYP 9254BE Extreem hard en lang geluid van 
overvliegende straaljagers. Erg 
geschrokken hier. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding van extreem hard en lang 
geluid en geschrokken. Reactie: 
WIC, circuitlanding, vervelend om 
te vernemen dat u geschrokken 
bent.  

E 

LW23049 20-08-
2021 

14:00 LJOUWERT 8918LT Goedmiddag, het is vandaag bar en boos 
met de herrie. Al vanaf 09:00 is het 
gebulder bijna onafgebroken te horen. Weg 
rust, weg schone lucht!!. .... 

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 

LW23259 23-08-
2021 

10:30 KÛBAARD 8732EN Twee vliegtuigen, belachelijk laag. Veel 
lawaai en al die uitstoot. U vernietigt het 
klimaat en dus  de wereld.  

VLI 1 MIL KLU J D   Melding: belachelijk laag, veel 
lawaai en uitstoot. Reactie: WIC 
periode, Geluid uit vliegtuigmotoren 
is met de huidige technieken niet 
aan te passen. Geluidsarme 
straalmotoren bestaan niet  

E 

LW23260 23-08-
2021 

13:57 MARSSUM 9034GV Weer buitensporig veel geluid.  VLI 1 MIL KLU J D   Melding betrof het opstijgen van 
twee F-35's vanaf baan 05 in 
oostelijke richting. Er werd geen 
naverbrander gebruikt.  

J 
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LW23261 23-08-
2021 

15:20 ACHLUM 8806KH Uit het niets kwam er met letterlijk 
"oorverdovend" lawaai een straaljager 
voorbij vliegen waarvan ook mijn lichaam 
bevroor door het lawaai. Het geluid is nog 
pijnlijk te voelen in mijn oren, lichaam en 
zintuigen. Het gebeurt hier vaker dat ze 
voorbijvliegen en dat het "overtreffend" 
lawaai geeft. Waarom is dit nodig anno 
2021. 

VLI 1 MIL KLU X D   Melding oorverdovend lawaai , 
waarom is dit nodig anno 2021? 
Reactie: WIC periode, taak vrede 
en veiligheid - oefenen .  

E 

LW23266 24-08-
2021 

10:26 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen, het is weer de hele ochtend 
raak met irritante hoorbare rondjes 
jakkeren er komt geen eind aan..... 

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

E 

LW23262 24-08-
2021 

10:27 KOARNJUM 9056PR Vlak over dorp met verschrikkelijk geluid. 
Echt oorverdovend.  

VLI 1 MIL KLU J D   Melding: oorverdovend geluid vlak 
over dorp. Reactie: WIC periode, 
verhaal F-35 geluid. 

E 

LW23263 24-08-
2021 

11:00 ACHLUM 8806KH Oorverdovend lawaai van een 
voorbijvliegende straaljager. Te pijnlijk voor 
oren en lichaam. Niet te doen voor 
mensen, dieren, natuur.  

VLI 1 MIL KLU J D Dieren, 
gezondheid, 
natuur. 

Reactie: verhaal over F-35 geluid.  E 

LW23268 24-08-
2021 

11:00 SINT ANNA 9076PP Extreme extreme enorme overlast. heb op 
radar gezien dat jullie vandaag extreem de 
mensen tarten om hetzelfde rondje te 
vliegen. Dit is ongelofelijk. wat een 
overlast. wat een eenzijdigheid en wat een 
belasting voor dit deel van Friesland. 
Zonde dat er geen rekening met de 
mensen wordt gehouden. heel jammer en 
verdrietig ook. Altijd met mooi weer is het 
extra raak. Niet te geloven. Probeer ook 
eens met slecht weer te vliegen en mooi 
weer eens dagen niet. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding extreme overlast en tarten 
om zelfde rondje te vliegen met 
mooi weer. Reactie: betreft WIC 
periode, vliegen elke dag, niet 
alleen met mooi weer. We tarten 
niet is onderdeel van de WIC  

E 
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LW23264 24-08-
2021 

11:00 WJELSRYP  8842LA Overdreven belachelijk veel gas geven 
naar aanloop LJOUWERT. Echt 
overdreven belachelijk veel herrie. Het kan 
ook anders, dat hebben we ook 
meegemaakt. Maar dat overdrevene gas 
geven voor een landing/aanloop. 

VLI 1 MIL KLU J D   Veel gas naar aanloop 
LJOUWERT, niet alle F-35 doen dit.  
Reactie: uitgelegd dat er meer 
ervaren vliegers zijn die bepaald 
systeem voor de landing kunnen 
uitzetten, dan gaat dit wat 
gelijkmatiger.  

J 

LW23267 24-08-
2021 

11:24 JELSUM 9057RE Opnieuw klachten van vliegbewegingen 
van de Hawker Hunter. Laag 
"Overscheren"  wat zorgt voor een extreem 
bulderende geluid en manoeuvres uithalen 
die niet passen boven bewoond gebied (op 
de kop vliegen en extreme draaien maken).  
Waarom kan dit niet boven zee? 

VLI 1 MIL KLU J D Milieu Melding: laag overvliegen over 
bewoond gebied, waarom niet 
boven zee. Reactie: WIC 
oefeningen proberen te spreiden. 
Nut en noodzaak van oefenen 

E 

LW23265 24-08-
2021 

11:35 LJOUWERT 8918LT Goedemorgen, 
Het is de hele ochtend weer bar en boos 
met de extreme herrie en het continu 
rondjes vliegen boven Noord West 
Friesland. Luchtvervuiling en ziekmakende 
stoffen krijgen wij daar nog als "bonus" bij. 
Dit heeft niets meer te maken met 
Landsbelang...het is puur EIGEN BELANG 
!!! 

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 

LW23270 24-08-
2021 

12:00 STIENS 9051AM Prachtig weer, dan denk je buiten te 
kunnen zitten. De hele dag F-35's in de 
lucht. Je wordt er gek van. Die rotdingen 
bederven alles. 

VLI 1 MIL KLU X D   Melding over F-35's in de lucht, je 
wordt er gek van.... Melder wenst 
geen reactie te ontvangen. Betreft 
WIC periode 

X 

LW23269 24-08-
2021 

13:48 LJOUWERT 8911CB In het Speulderbos tussen Garderen en 
Drie kwamen vliegtuigen laag overvliegen. 
Met name de tweede van de drie vloog erg 
laag en had een oorverdovend lawaai.  

VLI 1 MIL KLU J D   Melding in het Speulderbos 
(Garderen) vliegtuigen laag en 
oorverdovend lawaai. Reactie: WIC 
periode en laagvlieg gebied - 
kaartje bijgevoegd.  

E 
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LW23272 24-08-
2021 

13:55 SINT ANNA 9076PP Elke vijf minuten heb ik vandaag een 
klacht. het is echt te gek vol woorden hoe 
jullie lak hebben aan bewoners. En dat 
ALTIJD op een mooie dag ook nog. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding altijd op mooie dag, lak aan 
bewoners. Reactie: WIC periode, 
oefenen blijft nodig 

E 

LW23274 24-08-
2021 

14:00 LJOUWERT 8935BJ Oranjewoud - Heerenveen ; met enorm 
kabaal  twee zeer laag overvliegende 
straaljagers/JSF's. Enorme verstoring van 
de rust en de natuur ter plaatste + 
angstaanjagende ervaring.!..  

VLI 1 MIL KLU J D   Melding:2 zeer laag overvliegende 
JSF's. Reactie: WIC periode, 
kunnen ons voorstellen dat u 
geschrokken bent van onverwachte 
vliegbewegingen, conform 
procedure. Geen JSF maar F-16  

E 

LW23271 24-08-
2021 

15:14 LJOUWERT 8918LR Zo, de Maat is nu meer dan vol met de 
hele dag dat onnozel zinloze gejakker 
boven ons hoofd met gebulder en uitstoot 
en zojuist loeihard Noord 88D, allemaal 
onder het m om van Veiligheid en 
Landbelang  het is grote Volksverlakkerij. 
Als je zo de burgers moet beschermen met 
je zgn. Landsbelang, landverraad  komt 
eerder Mr CRibs!** We weten wie je bent 
met je Nickname!!  

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 

LW23278 24-08-
2021 

15:30 LJOUWERT 8916ER Vanmorgen en nu weer zware overlast van 
vliegtuigen LJOUWERT 

VLI 1 MIL KLU J D   Melder wenst geen reactie te 
ontvangen. Betreft WIC periode 

X 

LW23276 24-08-
2021 

15:40 LJOUWERT 8918LT Goedemiddag, het lijkt of het 
oorlogsgeweld voor vandaag is 
afgelopen....eindelijk!!  Absurd wat ons hier 
vandaag wederom is aangedaan met 
herrie, uitstoot ziekmakende stoffen enz. .. 

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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LW23273 24-08-
2021 

15:45 SINT ANNA 9076PP Ik heb de vliegroute vandaag gezien en het 
zijn alleen maar rondjes over de huizen en 
het land. Wat een chemische vervuiling!! 
wat een herrie. 

VLI 1 MIL KLU J D Milieubelasting Melding van rondjes over huizen. 
Reactie: betreft WIC periode 

E 

LW23279 24-08-
2021 

16:10 BITGUMMOLE 9045RA Deze middag veel overlast van 
overvliegende straaljagers. Het is de 
afgelopen 2 jaar alleen maar erger 
geworden. Hou hier nog geestelijke en 
lichamelijke klachten aan over. 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid Melder uitleg gegeven over 
vliegbewegingen in het algemeen 
en de taakstelling die de vliegbasis 
heeft gekregen. Tevens begrip 
getoond voor de ervaren hinder 
door melder. Fijn telefonisch 
gesprek gevoerd  

J 

LW23275 24-08-
2021 

16:50 DEINUM 9033XV Van ca. 9.30u tot ca. 15.30u bijna 
voortdurend geluid van 
overvliegende/rondcirkelende vliegtuigen 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding: bijna voortdurend geluid 
van overvliegende/rondcirkelende 
vliegtuigen. Reactie: WIC periode 
+intensiever vliegverkeer.  

E 

LW23298 25-08-
2021 

10:30 ALDTSJERK 9064KH Sinds enige tijd hebben we elke dag 
geluidsoverlast rond 10:30 en later in de 
middag ook weer, rond 14:00 a 15:00 uur. 
Ik heb om 10:45 altijd online overleg, maar 
ik moet dan mijn mic muten, en hoor verder 
niemand omdat er straaljagers overvliegen. 
Dit is heel vervelend. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding: geluidsoverlast, online 
overleg in de ochtend, hoort verder 
niemand vanwege straaljagers. 
Reactie: WIC periode.  

E 

LW23281 25-08-
2021 

10:36 MARSSUM 9034GJ Zeer veel lawaai start 2stuks F-35 VLI 1 MIL KLU J D   Melding: zeer veel lawaai start 2 x 
F-35 Reactie: geen afterburner, 
bochtje gevlogen conform 
procedure 

E 
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LW23280 25-08-
2021 

10:40 FRENTSJER 8801ED Hedenmorgen 25 augustus enorme 
overlast van het oefenen div. JSF's  boven 
FRENTSJER en omgeving. Ik heb de 
indruk dat deze vliegtuigen op ZEER 
BEPERKTE hoogte oefenen waardoor de 
overlast nog meer dan voorheen, zeer 
belastend is. Ik krijg er hartkloppingen van 
en wordt hiervan zeer onrustig.  
Dit is niet fatsoenlijk meer. Het is niet 
acceptabel dat we door de oefeningen zo 
geterroriseerd worden. Beschamend en dat 

zonder Hinderwetvergunning!  

VLI 1 MIL KLU J D   Reactie: lichamelijke klachten, 
terroriseren, zonder 
Hinderwetvergunning. Reactie: WIC 
periode, vervelend dat u lichamelijk 
klachten krijgt. Stand van zaken 
vergunning doorgegeven. 

E 

LW23285 25-08-
2021 

10:45 STIENS 9051NB Geen idee waar de basis nu weer mee 
bezig is maar het geluid is niet om te 
harden. Dacht net dat er een vliegtuig 
neerstortte. Waarom moet dat gepaard 
gaan met zover lawaai. Dat past toch niet 
in deze omgeving? 

VLI 1 MIL CIV J D   Melder betrof een oefenvlucht van 
de Hawker Hunter van de DHHF. 
Het karakteristieke geluid van de 
Hunter is lange tijd niet hoorbaar 
geweest boven Friesland, sinds kort 
zijn de vluchten weer opgestart. Er 
is binnen de geldende regels 
gevlogen 

E 

LW23282 25-08-
2021 

10:48 JELSUM 9057RE Weer belachelijke geluidspiek door het 
laag overvliegen van Hawker Hunter.  
Weer twee kleine kinderen in huis die jullie 
tot in tranen toe laten schrikken! 

VLI 1 MIL CIV J D Kinderen Melding hacker Hunter die laag 
overvliegt, geluidspiek. Reactie: 
D.H.H. Foundation heeft 
toestemming om vanaf onze 
vliegbasis te vliegen, veiligheid 
heeft hoogste prioriteit. Vervelend 
om te horen dat kinderen zijn 
geschrokken 

E 

LW23286 25-08-
2021 

10:52 DAMWALD 9104BR Alle eerdere uitleg van uw kant ten spijt 
kan ik hier geen andere uitleg geven dan 
dat er niets met klachten gedaan wordt. 
Vanochtend is het weer de hele ochtend 
ontoelaatbaar raak met F-16's boven NO-
Fryslan. Op ong. 150mtr hoogte 
overvliegende F-16's die op vol vermogen 
lussen draaien! Dit doet een 
overheidsinstantie gewoon niet en vooral 
niet boven de bebouwde kom! 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding: wordt niets met klachten 
gedaan. F-16 boven bebouwde 
kom. Reactie: uitleg over 
klachtenprocedure en dat niet alle 
klachten oplosbaar zijn. En dat 
oefenen belangrijk is.  

E 



 Pagina 49 van 62  
 

 

LW23302 25-08-
2021 

10:53 RINSUMAGEAST 9105KW Vliegtuigen komen zeer laag over ons huis 
heen. mijn oren piepen nog steeds van dit 
lawaai. Verzoek om hoger te gaan vliegen 
en dorpen te vermijden. Dit gaat niet langer 
zo. Dit moet stoppen! 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid Melder wenst geen reactie te 
ontvangen. Betreft WIC periode 

X 

LW23284 25-08-
2021 

10:55 BRITSUM 9055LR Wederom de bocht over ons huis. Wat niet 
hoort. Veel te laag en met veel te veel 
lawaai. Geen gesprek te voeren. Trillende 
ramen. Een vliegroute mag dan geen 
spoorbaan zijn, maar de vliegroute is 
tussen de dorpen door en niet over ons 
huis! Hou je aan de regels, moeten wij op 
de weg ook.  
 
NB: standaard reactie is niet gewenst! 
Alleen inhoudelijk. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding bocht over huis te laag 
teveel lawaai. Reactie: lucht is geen 
autoweg, luchtverkeersleiding houdt 
toezicht  

E 

LW23287 25-08-
2021 

10:56 BRITSUM  9055NM Tijdens het landen kwam er een vliegtuig 
recht over ons huis met de afterburner vol 
aan. Dit gaf een enorm lawaai. Volgens mij 
is het nog steeds niet de bedoeling dat de 
vliegtuigen de aanvliegroute over ons huis 
doen. Ik heb hier ook al eerder over 
geklaagd en de overlast wordt sinds die 
nieuwe vliegtuigen steeds meer.  

VLI 1 MIL KLU J D   Melding: vliegtuig recht over huis, is 
niet bedoeling over huis. Reactie: 
route is geen spoorbaan op de weg. 
Aanvliegroute varieert afhankelijk 
van omstandigheden.  

E 

LW23301 25-08-
2021 

11:00 RINSUMAGEAST 9105KW Lawaai om 10:48 dit heb ik niet zo 
meegemaakt, kan ook niet meer naar 
buiten om met elkaar te spreken 

VLI 1 MIL KLU J D   Melder wenst geen reactie te 
ontvangen. Betreft WIC periode 

X 

LW23317 25-08-
2021 

11:07 DRONRYP  9035VK Lawaai VLI 1 MIL KLU J D   Melder wenst geen reactie te 
ontvangen.  

X 
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LW23299 25-08-
2021 

11:30 STIENS 9051GD Veel vlieg verkeer in de ochtend. Soms 
met veel lawaai, soms ging het heel netjes. 
Dat kan dus ook! Maar om 11.30 uur was 
er een vliegtuig met ontzettend veel lawaai.  
Daarom deze klacht. Ik heb begrip dat er 
gevlogen moet worden , maar niet voor al 
die herrie. Dat is niet nodig . 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding: veel vliegverkeer, soms 
veel lawaai, soms netjes. Reactie: 
WIC; geluid is nooit hetzelfde, F-35 
verhaal, geluid hoort erbij, nut en 
noodzaak  

E 

LW23288 25-08-
2021 

13:35 LJOUWERT 8918LM Sodemieter toch verdomme eens op. Jullie 
vliegen als krankzinnigen rondjes om 
Friesland heen. Zijn jullie wel goed bij je 
hoofd? Alsof ik niet beters te doen heb. 
Leven is hier onmogelijk. Rot toch eens op 
ergens anders heen in plaats van hier de 
hele tijd doelloos rond te jagen! 

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

E 

LW23295 25-08-
2021 

14:00 WINSUM FR. 8831ZL De hele dag laag overvliegende F 35. Zeer 
hinderlijke lage tonen vooral bij het verlaten 
van de locatie. Geluid wordt in toonhoogte 
verlaagd door het doppler effect waardoor 
de irritatie vele malen hoger wordt. Deze 
klacht geld niet alleen voor vandaag maar 
voor de afgelopen vier weken. Op het 
dichts bij zijnde meetpunt Welsrijp zijn 
regelmatig geluidswaarden boven 72 dB 
gemeten. Dit over een periode van vier 
weken is echt te veel. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding: hinderlijke lage tonen, 
meetpunt Welsrijp zijn regelmatig 
geluidswaarden boven 72 dB 
gemeten. 
dit is te veel over periode van 4 
weken. Reactie: WIC periode, geen 
wet of regelgeving met Max AA 
geluidsproductie. 

E 

LW23290 25-08-
2021 

14:15 LJOUWERT 8916AA Stijgen / landen vliegtuigen geeft overlast 
bij uitvoeren werk (klanten klagen over 
geluid bij online werksessie) 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding: Stijgen / landen 
vliegtuigen geeft overlast bij 
uitvoeren werk (klanten klagen over 
geluid bij online werksessie). 
Reactie: WIC periode, F-35 geluids 
verhaal, nut en noodzaak.  

E 

LW23300 25-08-
2021 

14:15 LJOUWERT 8916ER Overlast F-35 Leeuwarderbos VLI 1 MIL KLU J D   Melder wenst geen reactie te 
ontvangen. Betreft WIC periode 

X 
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LW23291 25-08-
2021 

14:15 LJOUWERT 8918LR Wederom met 86 Db Noord om 1331 ook 
86 Db en vergast door kerosine en 
weggeblazen gebulder!! 

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 

LW23289 25-08-
2021 

14:22 DEINUM 9033XV vandaag weer veel vliegtuiglawaai, er 
worden alsmaar rondjes gedraaid lijkt het 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding: veel vliegtuiglawaai, 
rondjes draaien. Reactie: WIC 
periode , uitleg over waarom 
rondjes draaien. Nut en noodzaak  

E 

LW23294 25-08-
2021 

14:44 BURDAARD 9111GM Voorheen waren oefeningen alleen op de 
dinsdagen. Sinds een tijd volgens mij de 
hele week. Zo ook vandaag normaal bellen 
en praten met elkaar is dan even niet 
mogelijk. Een goed telefoon gesprek 
voeren dus ook niet. Er lastig en niet 
handig als je werkbaar bent bij en voor een 
klantcontactcentrum en je veel thuis werkt. 
Op vrije dagen. Zoals vandaag ben ik bezig 
met geluidsopnamen voor stem acteren . 

Als ZZP'er wil ik mij daar in ontwikkelen. 
Maar met die vele vliegtuigen die nu alle 
dagen overvliegen is dit onmogelijk  bij het 
terugluisteren hoor je dan duidelijk een 
vliegtuig in de opname. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding: overlast, ook bij 
geluidsopnamen stem acteren. 
Reactie: WIC periode, dagelijks 
oefenen we. Nut en noodzaak. 
Helaas geen geluid beperken 
mogelijk.  

E 
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LW23292 25-08-
2021 

14:44 RINSUMAGEAST 9105KS Ik ervaar veel geluidsoverlast van de 
overvliegende vliegtuigen. Dit is niet alleen 
vandaag, maar regelmatig en soms is het 
zo luid, dat ik het gesprek op dat moment 
moet stoppen, omdat je elkaar niet meer 
kunt verstaan. Ook vind ik het irritant met 
thuiswerken, ik doe regelmatig de ramen 
dicht om het lawaai niet te hoeven horen. 
Ik hoop dat er iets aan gedaan kan worden, 
want dit is absoluut niet bevorderlijk voor 
mijn woongenot. (denk je van de Randstad 

naar Friesland voor de rust te verhuizen.. 
kom je middenin de vliegroutes terecht..) 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding: geluidsoverlast, 
thuiswerken, woongenot. Reactie: 
WIC periode, verhaal F-35 geluid, 
nut en noodzaak.  

E 

LW23293 25-08-
2021 

14:45 RAARD 9155AK De vliegtuigen, straaljagers, die 
overvliegen zijn veel te hard van geluid en 
vliegen laag over. de dieren schrikken, 
kinderen schrikken, kinderen worden uit 
hun slaap gehaald, en ik geef les binnen 
en kan mijzelf niet meer verstaan. 

VLI 1 MIL KLU J D Dieren, Kinderen Melding: veel te hard van geluid, 
dieren en kinderen schrikken, kan 
zichzelf niet meer verstaan. 
Reactie: WIC p[periode, uitleg F-35 
geluid, vervelend om te horen dat 
dieren en kinderen schrikken. Nut 
en noodzaak.  

E 

LW23296 25-08-
2021 

15:10 SINT ANNA 9076PP F-35 hele dag al enorme herrie met in de 
middag het ergst. mag het wat minder. het 
is de gehele dag boven de huizen. En in 
huis te horen. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding over F-35 . Reactie: WIC E 

LW23297 25-08-
2021 

15:15 LJOUWERT 8918LT Goedemiddag, al weer een hele dag oorlog 
boven Noord Friesland. Wederom veel 
gebulder en uitstoot ziekmakende 
stoffen!.... 

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

E 
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LW23303 26-08-
2021 

09:45 LJOUWERT 8914AX Het is niet meer mogelijk de laatste tijd te 
videobellen op ons kantoor als er 
vliegtuigen opstijgen. Het gesprek moet 
gewoon 5-10 minuten stil gezet worden als 
de vliegtuigen opstijgen. Erg vervelend en 
frustrerend als je in een presentatie voor 
een klant zit. Als dit zo blijft zullen we van 
de Zwette moeten verhuizen met ons 
bedrijf om ons werk te kunnen blijven doen. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding: videobellen is niet mogelijk 
met opstijgen vliegtuigen. Reactie: 
WIC periode, gewenning voor 
vliegers en omgeving aan geluid. 
Nut en noodzaak  

E 

LW23318 26-08-
2021 

11:07 DRONRYP 9035VK Lawaai VLI 1 MIL KLU X D   melding lawaai. Melder wenst geen 
reactie te ontvangen. 

X 

LW23304 26-08-
2021 

11:40 DAMWALD 9104BR Al ruim twee uur lang doorlopend 
geluidshinder van straaljagers. Dit is 
momenteel bijna aan de orde van de dag. 
Er is overdag bijna geen moment meer dat 
er geen geluidshinder is van straaljagers. 
Dit kan niet goed zijn voor het mentale 
welzijn van mensen. Ik vind het tenminste 
enorm storend. In mijn optiek is Nederland 
te klein en heeft het teveel inwoners voor 
een luchtmachtbasis. Daarbij eerder op de 
ochtend ook een onaangename geur van 
kerosine geroken. 

VLI 1 MIL KLU J D Milieu Melding: geluidshinder aan de orde 
van de dag, enorm storend. 
Reactie: nut en noodzaak, WIC 

E 

LW23309 26-08-
2021 

13:28 HURDEGARYP 9254ED Om 13:28 angstaanjagend en aanzwellend 
geluid van straaljager die laag overvloog. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding: straaljager die laag 
overvloog. Reactie: WIC periode, 
betrof F-16 en F-35, conform 
procedure + info over vlieghoogten 

E 



 Pagina 54 van 62  
 

 

LW23305 26-08-
2021 

14:13 DAMWALD 9104BR Het is niet mijn gewoonte om twee keer op 
één dag een klacht in te dienen, maar de 
geluidsoverlast van straaljagers is enorm 
vandaag! Naast vanmorgen, is er nu vanaf 
13.30 uur weer onophoudelijk 
geluidshinder van straaljagers, dit is niet 
om aan te horen. Wanneer stopt dit? 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding geluidsoverlast is enorm en 
onophoudelijk. Reactie: woont 
boven luchtruim, WIC periode, nut 
en noodzaak 

E 

LW23307 26-08-
2021 

15:17 DAMWALD 9104BR Inmiddels vandaag de derde klacht. Vanaf 
13:30 uur (!) onophoudelijk geluidshinder 
van straaljagers met om 15:17 uur 
ondoenlijk veel lawaai. Hoe is het te 
verantwoorden om deze vluchten boven de 
bebouwde kom plaats te laten vinden? 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding geluidsoverlast is enorm en 
onophoudelijk3deklacht van 
vandaag. Reactie: woont boven 
luchtruim, WIC periode, nut en 
noodzaak 

E 

LW23308 26-08-
2021 

15:31 BITGUMMOLE  9045PL Geluidsoverlast straaljager ( ik denk gas 
geven in de bocht richting Engelum ) zodra 
de staart richting ons huis / dorp komt , is 
het echt zo’n oorverdovend lawaai. Zeker 
niet alle vliegtuigen / vluchten hebben van 
die uitschieters. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melder wenst geen reactie te 
ontvangen 

X 

LW23313 27-08-
2021 

01:00 LJOUWERT 8915DH Nachtelijke geluidsoverlast van blaffende 
honden. De honden blaffen de gehele 
nacht onophoudelijk. Het geeft nog meer 
overlast dan de vliegtuigen! Dit slaat op de 
vliegbasis LJOUWERT. We hopen dat hier 
iets aan te doen is, 

GRO 1 ALG KLU X A Dieren Melding: overlast geblaf honden, 
hele nacht. Reactie: nodige 
maatregelen genomen betreft nw 
bewakingshond, nieuwe honden 
vaak nogal nerveus en daardoor 
veel blaffen.  

E 

LW23314 27-08-
2021 

10:00 BRITSUM  9055MA Zal wel niet de eerste zijn die klaagt In het 
algemeen over de extreme herrie van de 
nieuwe straaljagers, deze maken extreem 
meer herrie dan die oude F-16’s, ook 
vooral als ze terug vliegen, snap niet dat dit 
met zoveel lawaai gepaard moet gaan. 
 
Met het nachtvliegen kunnen ze wel een 
stuk stiller terugkeren, waarom kan dat 
overdag niet ?? 
 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding meer herrie van de F-35 . 
Reactie WIC periode, gewenning 
geluid, nut en noodzaak.  

E 
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Daar zal door jullie wel niets aan gedaan 
worden neem ik aan.  

LW23310 27-08-
2021 

10:00 LJOUWERT 8918LR Goedmoren, wederom de hele ochtend 
weer zwaar gebulder en vergast door de 
kerosine! Het pretpark is weer open met 2e 
kaartje gratis en continue rondjes draaien 
en wij mogen gratis "meegenieten" fijnstof   
89 DB west 86 Db Noord 920 Viper 01 vier 
02 1501 1502rondjes draaien.... 
10:30 546 547  

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 

LW23311 27-08-
2021 

10:35 LJOUWERT 8918LT Goedemorgen...en weer bulderen de 
oorlogsmachines met extreem veel kabaal 
en kerosine stank over Friesland.... 

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 

LW23312 27-08-
2021 

11:00 LJOUWERT 8933EC Tijdens een wandeling in het Leeuwarder 
bos heb ik 5 keer een straaljager gehoord. 
Waarvan 3zo laag overkwamen dat het 
gesprek wat ik voerde even gestopt moest 
worden. Tevens is het erg belastend voor 
het milieu met het oog op de vervuiling 
door de brandstof die elke straaljager 
verbruikt en uitstoot. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding: 5x straaljager LWD Bos, 3 
laag. Milieubelasting. Reactie: WIC 
periode, uitleg F-35 gewenning, nut 
en noodzaak, voldoen aan de 
voorschriften van de 
milieuvergunning en de verplichte 
normen 

E 

LW23315 27-08-
2021 

15:00 SINT ANNA 9076PP Heel erg veel herrie helaas. Heel vaak VLI 1 MIL KLU J D   Melding: heel veel herrie helaas en 
heel vaak. Reactie: WIC periode , 
nut en noodzaak.  

E 

LW23529 30-08-
2021 

09:46 JELSUM 9057RG Alarmen van het huis gingen weer af. VLI 1 MIL KLU J D   Melder wenst geen reactie te 
ontvangen 

X 
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LW23319 30-08-
2021 

09:55 LJOUWERT 8918LM Het is weer maandag! Gedaan met de rust. 
Ik weet niet hoe lang ik dat dagelijkse 
gebulder nog ga trekken. Wat ik wel weet 
is dat het niet lang meer zal zijn. Dit kan 
echt niet meer! Het leven gaat naar de 
klote! 

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 

LW23320 30-08-
2021 

09:57 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen, zojuist wederom met veel 
gebulder en stank met meerder 
straaljagers de lucht in 83 Noord 81 West 
5442 Viper 01 2426 5446 5447 5442 5443 
5444 5440 .... 

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 

LW23321 30-08-
2021 

10:50 WESTHOEK 9075NL Ik heb een oorlogsverleden als vluchteling 
en het geluid van deze straaljagers wekken 
doorgaans angst, onrust en trauma bij mij 
en mijn familie. Stop alstublieft hiermee, 
het is te veel elke dag z’n trauma 
herbeleving voor ons. Stop ermee 
alsjeblieft.  

VLI 1 MIL KLU X D   Melding: oorlogsverleden, trauma, 
angst. Stoppen a.u.b.. Reactie WIC 
periode, begrijpen dat u 
geschrokken bent, is niet onze 
bedoeling, nut en noodzaak, we 
kunnen niet stoppen.  

E 

LW23322 30-08-
2021 

11:25 MARSSUM 9034GV Ik dien nu een klacht in, maar het gaat de 
laatste tijd erg slecht met de 
geluidsoverlast  hier in MARSSUM ,nu het 
nieuwe vliegtuig de JSF  hier vliegt. Het is 
bar en boos, kleinkinderen huilen van het 
erge lawaai en ook onze honden 
ondervinden veel last! Wij wonen al meer 
dan 35 jaar in MARSSUM, maar dit is echt 
heel naar ! 

ONB 1 ONB ONB J D Dieren, Kinderen Melding: bar en boos F-35. 
Kinderen en dieren ondervinden 
last. Reactie: WIC periode, verhaal 
F-35 gewenning, nut en noodzaak.  

E 

LW23324 30-08-
2021 

11:35 DRONRYP 9035VK Meerdere vliegtuigen met erg veel lawaai VLI 1 MIL KLU X D   Melder wenst geen reactie te 
ontvangen.  

X 
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LW23531 30-08-
2021 

14:30 JELSUM 9057RG Voor de tweede keer vandaag gingen de 
alarmen van het huis af. 

VLI 1 MIL KLU J D Trillingen Melder: alarm huis gaat af. Reactie: 
ontzettend vervelend voor u dat kort 
na vertrek van onze toestellen het 
alarmsysteem bij u thuis soms 
geactiveerd wordt. Nut en 
noodzaak. Start en landing vanaf  
vaste locatie plaats.  

E 

LW23323 30-08-
2021 

14:30 LJOUWERT 8913HB Ongelofelijk dat die ellendige straaljagers 
zoveel lawaai maken dat mijn babyfoon 
hierop reageert. Daardoor ook mijn 1 jarige 
dochter die door die klote herrie wakker 
wordt! Terwijl zij met griep op bed ligt. En 
iedere keer als ik een klacht indien, krijg ik 
een kutantwoord terug; ja mevrouw de 
straaljagers vlogen niet te laag. Met andere 
woorden, ik heb pech! Schaam je defensie! 
Ga lekker over weilanden vliegen en niet 
over woonwijken!!!! 

VLI 1 MIL KLU X D   Melder wenst geen reactie te 
ontvangen.  

X 

LW23527 30-08-
2021 

15:30 WOMMELS 8731BZ Vanmorgen en vanmiddag veel 
geluidsoverlast van vliegtuigen. Wat is er 
loos? Er staat nergens dat er oefeningen 
zijn. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding: veel geluidsoverlast, wat is 
er loos, staat nergens dat er 
geoefend wordt. Reactie: WIC 
periode, aangegeven met linkje 
waar melder kan kijken op website 
voor oefeningen 

E 

LW23327 30-08-
2021 

15:58 LJOUWERT 8918LR Goedemiddag, ook in Bolsward gigantisch 
veel overlast met letterlijk luchtgevechten 
boven ons hoofd, absurd! Continue  
gejakker geraas niet normaal meer...... 

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 

LW23528 31-08-
2021 

09:52 JELSUM 9057RG Alarmen van het huis gingen weer af. VLI 1 MIL KLU J D Trillingen Melding: alarm van huis. Reactie: 
vervelend, proberen oefening te 
spreiden, WIC periode 

E 
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LW23328 31-08-
2021 

09:55 JELSUM 9057RG Iets voor tien uur vanochtend was het weer 
echt te bizar hard tijdens het opstijgen van 
diverse F-35's. Alle ramen en deuren van 
het huis zaten dicht, maar alsnog een zeer 
intens geluid binnen in huis, ook mede te 
wijten aan alle trillingen die de F-35 
veroorzaakt. F-16 nooit problemen mee 
gehad. Balen. 

VLI 1 MIL KLU J D   Melder wenst geen reactie te 
ontvangen. WIC periode 

X 

LW23325 31-08-
2021 

09:58 LJOUWERT 8915GE Weer die rotherrie!!!!!   ....en wat doen jullie 
daarmee??????? 

VLI 1 MIL KLU J D   Melding: rotherrie en wat doen jullie 
daarmee? Reactie: WIC periode, F-
35 gewenning, leren kennen, 
geluid, nut en noodzaak.  

E 

LW23326 31-08-
2021 

09:58 LJOUWERT 8918LR Goedemorgen! Wederom gigantisch 
gebulder en stank meerder straaljagers, nu 
nog steeds hoorbaar! 2426 jakkert nog 
steeds over de meetpunten! Hoezo meer 
oefenen2e gedeelte in Groningen Drenthe 
en Overijsel zoals staat aangeven op de 
site van Defensie?@ dagen omgeving 
Emmen en alles daar in rep en roer ,wij 
ervaren dagelijks deze overlast en worden 
stelselmatig onterecht genegeerd! 
Belazerd bij de Belevingsvluchten en 
Brandbrief!... 

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 

LW23329 31-08-
2021 

11:20 LJOUWERT 8918LT Goedemorgen, en alweer is het oorlog 
boven Noord Friesland..... 

ONB 1 ONB ONB 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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LW23330 31-08-
2021 

13:15 LJOUWERT 8918LM Gisteren waren tot mijn grote ergernis de 
vliegtuigen ook zeer luid te horen in 
Bolsward en dat meer dan een half uur non 
stop! Ik was op bezoek bij mijn vader in het 
verpleeghuis en hij was er op zacht gezegd 
ook niet blij mee. Dit kan je mensen  niet 
aandoen! Te schandalig 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 

LW23530 31-08-
2021 

14:34 JELSUM 9057RG Wederom gingen voor de tweede keer 
vandaag de alarmen van het huis af. 

VLI 1 MIL KLU J D Trillingen Melding 2de keer alarm huis. 
Reactie vervelend, nut en noodzaak 

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 90 135 296 111 251   0 0 0 

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

                          

                          

                          

Totaal 105 175 138 90 135 297 111 252 0 0 0 0 

             Totaal vliegbasis 1301 
          Totaal grondlawaai 2 
          Totaal 1303 
          

            

            

             

             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 

  Achlum               2         

  Alde Leie         1     1         

  Aldtsjerk   1       1 1 1         

  Berltsum   1       1             

  Bitgummole   1 3   2 5 3 2         

  Blessum 4   2 1   4 2           

  Boksum 2         1             

  Britsum 4 5 14 4 9 22 5 23         
 

 Broeksterwald           1             
 

 Burdaard   2 1   2 2 1 2         
 

 Damwald           2   7         
 

 Deinum   6 3     4 1 2         
 

 Dongjum           1             
 

 Dronryp 4 4 8 4 6 35 18 18         
 

 Ferwert 1 1                     
 

 Frjentsjer   4 1   4 3 5 3         
 

 Froubuurt         1               
 

 Goutum   1   1       1         
 

 Gytsjerk 1 1       6   4         
 

 Hallum   1   1   2 1 1         
 

 Harlingen           1   2         
 

 Hûns     1     1 1           
 

 Hurdegaryp   1 1 1       6         
 

 Ingelum 2 1       1   1         
 

 Jelsum 4 13 9 5 4 3 1 12         
 

 Jorwert               2         
 

 Koarnjum   2 1   2 5 1 1         
 

 Kubaard     1 1       4         
 

 Lekkum 2 3       1             
 

 Ljouwert 67 89 62 53 63 129 30 102         

  Mantgum               1         

  Marrum           1 1           

  Marssum 2 2 10 4 13 15 11 12         

  Menaam 1 1     1 2 3           

  Mûnein 1             3         

  Oentsjerk       1   5 1           

  Ouwe Syl   2 1   1 1             

  Raerd             1 1         

  Readtsjerk   1                     
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Reduzum               1         

  Reitsum 1           1           

  Ried           1             

  Rinsumageast           1   5         

  Ryptsjerk   3                     

  Schalsum             5           

  Sint Anne 2 1 3 4 9 4 2 7         

  Sint Jabik         1               

  Snakkerbuorren   3                     

  Stiens 4 23 12 8 12 25 12 17         

  Tzum   1 2     1             

  Tzummarum           1 3 1         

  Wanswert               1         

  Wergea 1                       

  Westhoek             1 1         

  Wier 1                       

  Winsum           1   1         

  Wirdum     1 2       1         

  Wjelsryp         3     1         

  Wommels               2         

  Wyns   1 2   1 8             

  Wytgaard 1                       

  Totaal 105 175 138 90 135 297 111 252         1303 

  


