
rapportage klachtenoverzicht COVM Leeuwarden Oktobert 2021

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

LW23968 01-10-2021 09:45 FRANEKER 8801PP Geluidsoverlast dat pijn aan de oren doet!

Reageer een keer, want dat is schijnbaar erg moeilijk voor jullie.

VLI 1 MIL KLU J D Melding: enorm veel geluidsoverlast van de F-35. Reactie: onze 

excuses aangeboden voor het te late beantwoorden van deze 

melding. Vond het fijn dat we contact hebben gehad. 

J

LW23930 01-10-2021 09:55 MENALDUM 9036NP Vliegtuigherrie. Kan mezelf niet eens verstaanbaar maken! VLI 1 MIL KLU J D Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding, waarbij in grote formaties 

gevechtsvliegtuigen werd gevlogen. De daarbij ontstane hinder 

was helaas onvermijdelijk

E

LW23944 01-10-2021 09:56 LEEUWARDEN 8918LR De zoveelste dag op rij kwam er wederom een Tsunami voorbij met 90 DB West en Noord 87DB

Met zoveel straaljagers met veel om gebulder trilling en Kerosine stank ons leven hier verpesten!

En er ook nog trot op zijn met je medailles, breed uitgemeten op Sociaal Media..

FANG 51 NAf 312

1521 1523 1524 1565 1566 3130 1542 1543 1544

1555 1556 1531 1532 1533 1534 NF 26 A MIG 02 3165 NF 90C

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

Gezondheid en de 

@Kon_Luchtmacht

 dat gaat natuurlijk niet zo goed samen. Op dat vlak zwijgt men, ondanks hun topsportaspiraties. Ter zake: 

@Gemeente_Lwd

: wat is de status van het onderzoek inzake de gezondheidscondities rondom #vlbleeuwarden. Het blijft wat stil...

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

29 sep.

Als antwoord op 

@Martin14631288

 

@Kon_Luchtmacht

  en 3 anderen

Metaforen bedenken voor oorlogstuig, enorme herrie en kankerverwekkende fijnstof kunnen ze goed bij de 

@Kon_Luchtmacht

. Eerlijk en transparant communiceren, neen, dat lukt tot nu toe een stuk minder goed. Ze zetten ons buitenspel.

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

29 sep.

Stadswijk Westeinde zojuist: 98db gemeten midden in de wijk. Bizarre herrie. Kijken jullie mee 

@sybrandbuma

 en 

@Gemeente_Lwd

? Kijk dan gelijk ook even op wat voor afstand het toestel vliegt... 

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend geluid. Melder staat niet open 

voor onze uitleg. Met COVM vertegenwoordiger besproken hierop 

niet meer te reageren. Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW23931 01-10-2021 09:56 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor VLI 1 MIL KLU J D Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

LW23936 01-10-2021 10:00 FRJENTSJER 8802DA Enorme pokke herrie, een keer uitslapen is er niet bij?? VLI 1 MIL KLU J D Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding, waarbij in grote formaties 

gevechtsvliegtuigen werd gevlogen. De daarbij ontstane hinder 

was helaas onvermijdelijk

E

LW23939 01-10-2021 10:00 DRONRYP 9035AD Niet één klacht van 10 uur maar vele klachten want deze ellende gáát maar door. U meent werkelijk dat dit maar zo 

door kan gaan, een woonomgeving dagelijks eindeloos belasten met zooveel oorverdovend kabaal. Scholen hier 

moeten hun lessen intussen telkens (meerdere keren per dag) bijna een half uur stil leggen omdat jullie weer met je 

véél te dure speelgoed moeten oefenen. U kunt er donder op zeggen dat dit gevolgen gaat hebben. We zijn hier 

met elkaar geen idioten die alles maar pikken. Dit gaat tot weerstand en opstand leiden. Vréselijk, zoveel lawaai!!

VLI 1 MIL KLU J D Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding, waarbij in grote formaties 

gevechtsvliegtuigen werd gevlogen. De daarbij ontstane hinder 

was helaas onvermijdelijk

E

LW23949 01-10-2021 10:00 DRONRYP 9035BT Ik ervaar iedere dag en vanaf oktober ook weer in de avond teveel geluidsoverlast van de JSF 35

Door COVID veel thuisgewerkt nu nog veel thuis. Geluidsoverlast van de F16 vele malen minder. 

Ik merk dat het mijn dag en bezigheden teveel negatief beïnvloed.

VLI 1 MIL KLU J D Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding, waarbij in grote formaties 

gevechtsvliegtuigen werd gevlogen. De daarbij ontstane hinder 

was helaas onvermijdelijk

E

LW23935 01-10-2021 10:00 HURDEGARYP 9254AX Herhaaldelijk! langdurige! lage bromtoon straaljager hoor en ook voelbaar binnenshuis. 

Met name overlast door de lange duur! Geen vliegover geluid zoals bekend van f16, maar aanhoudend laag 

gebolder van motorgeluid JSF. 

Nu al 5 keer en minimaal 30 seconden aan 1 stuk door. 

VLI 1 MIL KLU J D Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding, waarbij in grote formaties 

gevechtsvliegtuigen werd gevlogen. De daarbij ontstane hinder 

was helaas onvermijdelijk

E

LW23932 01-10-2021 10:09 DRONRIJP 9035DK Het is  toch niet de bedoeling dat ik mijn oren moet afdekken als ik buiten ben omdat er weer vliegtuigen hun 

rondjes boven Dronrijp maken. Het gaat tot de pijngrens. De dorpen worden gewoon onleefbaar en dat is geen 

beleving zoals de luchtmacht stelt

VLI 1 MIL KLU J D Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding, waarbij in grote formaties 

gevechtsvliegtuigen werd gevlogen. De daarbij ontstane hinder 

was helaas onvermijdelijk

E

LW23933 01-10-2021 10:13 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor VLI 1 MIL KLU J D Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

Melding Vlucht Reactie



LW23942 01-10-2021 10:14 LEEUWARDEN 8925JN Het trillen in huis. alsof er te laag gevlogen werd. 

dit is de eerste keer dat ik dit ervaar en hopelijk de laatste.

VLI 1 MIL KLU J D Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding, waarbij in grote formaties 

gevechtsvliegtuigen werd gevlogen. De daarbij ontstane hinder 

was helaas onvermijdelijk

E

LW23938 01-10-2021 10:15 LEEUWARDEN 8921EB Mijn klacht gaat over alle vliegbewegingen in het algemeen. Elke werkdag vliegen er vliegtuigen over. Dit duurt vaak 

de hele dag of een heel dagdeel. Het maakt zoveel herrie dat mensen elkaar binnen niet kunnen verstaan. Ik kan 

mij niet concentreren op mijn werk. Mijn woonplezier wordt hevig aangetast. Het is te veel en te luid. Er valt zo niet 

te wonen of te werken in de buurt van de vliegbasis Leeuwarden.

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

LW23941 01-10-2021 10:15 DRONRYP 9035ET tijdens het overvliegen is communicatie met huisgenoten of bezoek in huis onmogelijk. VLI 1 MIL KLU X D Melding: tijdens overvliegen is communicaie met huisgenoten of 

bezoek in huis onmogelijk. Reactie: WIC, F-35 geluid verhaal, nut 

en noodzaak. 

E

LW23937 01-10-2021 10:25 FRANEKER 8801MH Wij worden horendol hier in huis ( zeer goed geïsoleerd huis A-label !!)  van het aanhoudende vliegtuiglawaai van 

de boven Franeker vliegende jachtvliegtuigen . Het gaat maar door ! 

Nu reeds een half uur . 

ONB 1 ONB ONB J D Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding, waarbij in grote formaties 

gevechtsvliegtuigen werd gevlogen. De daarbij ontstane hinder 

was helaas onvermijdelijk

E

LW23947 01-10-2021 11:00 STIENS 9051JG Geluidsoverlast VLI 1 MIL KLU J D Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding, waarbij in grote formaties 

gevechtsvliegtuigen werd gevlogen. De daarbij ontstane hinder 

was helaas onvermijdelijk

E

LW23946 01-10-2021 11:15 STIENS 9051GK Om 11:15 begon het feest weer. Ik was buiten om de konijnen schoon te maken. Ik moest een soundbarrier op 

omdat het kabaal  dermate heftig was dat mijn oren pijn deden. Graag mij bellen op een moment dat er landingen 

worden uitgevoerd zodat u het kabaal zelf kunt ervaren. U kunt dan geen fatsoenlijk telefoongesprek voeren

VLI 1 MIL KLU J D Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding, waarbij in grote formaties 

gevechtsvliegtuigen werd gevlogen. De daarbij ontstane hinder 

was helaas onvermijdelijk

E

LW23945 01-10-2021 11:17 STIENS 9051PH Hels kabaal de afgelopen 48 uur en luchtvervuiling. 

Aanvlieg of landings route lijkt alleen maar over 

Stiens te gaan. 

Waarom bv niet over Leeuwarden? 

VLI 1 MIL KLU J D Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding, waarbij in grote formaties 

gevechtsvliegtuigen werd gevlogen. De daarbij ontstane hinder 

was helaas onvermijdelijk

E

LW24007 01-10-2021 14:35 STIENS 9051LC Goedemiddag,

Op 01 oktober rond 14.35 uur rij ik samen met mijn zoon bij Jelsum als er een F35 overkomt.

Dit had als gevolg dat de boxen van de auto werden opgeblazen door het hoge geluid. Er zaten 6 boxen in 

waaronder tweeters. We hebben nu een schade van € 500,00. Hoe kan dit worden opgelost ?

Het mail adres en telefoonnummer zijn van mijn vrouw omdat ik op locatie aan het werk ben van zondag tot 

donderdag, dus kan de communicatie beter via haar lopen.  

VLI 1 MIL KLU J D Melding doorgestuurd naar afdeling Claims, die neemt de melding 

in behandeling en zorgt voor verder contact/afhadenling met 

melder

E

LW24061 04-10-2021 09:00 HALLUM 9074LD Horendol worden wij hier van het lawaai van de vliegtuigen van vliegbasis Leeuwarden. Wij zijn biologische boer, wij 

doen aan natuurbeheer en hebben hier gasten die voor de RUST komen. Overal heb ik al klachten ingediend. 

Vorige week weer in de Leeuwardercourant gestaan over de overlast. U hebt andere luchtruimte gesloten of gaat dit 

doen op nog meer in Leeuwarden te kunnen plaatsen. Maar dit gaat echt veel te ver. Ons vee is overstuur en hoe 

zit het met de vogels? De vraag over de massale bruinvissterfte? En vooral de omwonenden? Je kunt niet buiten 

zijn je kunt niet binnen zijn. Het lawaai dringt in je hoofd binnen tot hartkloppingen door. Luister aub naar de 

omwonenden ik sta hier niet alleen in. Dit past niet in dit natuurgebied/waddengebied. 

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

LW23956 04-10-2021 09:30 LEEUWARDEN 8926MN Zeer zware geluidsoverlast (redelijk) vroeg in de ochtend door gevechtsvliegtuigen van vliegbasis Leeuwarden. 

Tijdens het thuiswerken zijn collega's in vergadering niet meer te verstaan. Max decibel gemeten buiten 86db met 

telefoon. Duurt meer dan een half uur en komt de afgelopen weken steeds vaker voor. Ramen, glazen en vazen 

trillen er van.

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

LW23978 04-10-2021 09:30 LEEUWARDEN 8927AK Oorverdovend lawaaioverlast, paar vliegtuigen achterelkaar.  Gedreun nog niet zo erg geweest. Rinkelend glazen, 

servies en rammelende deuren en ramen en dan woon ik in een modern goed geïsoleerd nieuw huis. Vandaag was 

onaanvaardbaar!

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: eindoefening WIC, impact, nut en noodzaak. E

LW23960 04-10-2021 09:30 LEEUWARDEN 8933DN De straaljagers zijn niet bepaald stilletjes. Het is heel vervelend om iedere dag dat rotgeluid van de straaljagers te 

horen als je werkzaamheden moet doen waar veel concentratie voor nodig is of wanneer je een tentamen aan het 

maken bent op school. Ik heb al een poosje oordopjes in gebruik en een koptelefoon op, maar dan nog hoor ik dat 

oorverdovende geluid van jullie. Het wordt wel eens tijd dat er iets aan gedaan wordt, want het gaat niet om één of 

twee straaljagertje(s). Misschien eens kijken en je verdiepen in de ontwikkeling van vliegtuigen/straaljagers die geen 

overlast veroorzaken voor bewoners. Als de piloten zo nodig moeten oefenen met knopjes en dingen, dan kunnen 

ze ook altijd in een sim en voor G-krachten kunnen ze de centrifuge in.

VLI 1 MIL KLU J D toelichting; eindoefening WIC, nut en noodzaak, waar mogelijk in 

de simulator. Impact snappen we. 

E

LW23958 04-10-2021 09:30 DRONRYP 9035CC wat een verschrikkelijk lawaai, minuten lang tussen 09 en 10.10 uur

of de oorlog is uitgebroken

Nu is't weer vreselijk, het houdt maar niet ol

VLI 1 MIL KLU J D toelichting: WIC eindoefening. Nut en noodzaak. E

LW23961 04-10-2021 09:40 LEEUWARDEN 8918LR Wederom een Tsunami van barstens veel geweld, langdurig gebulder en vergiftigd door de kerosine!!

West 91 Noord 87 langdurig 86 DB het is compleet gestoord wat jullie hier doen! En nergens eerlijk en transparant 

op regeren en alles zonder vergunning

21002200 3100 3200 1531 Beast 22 Beast 23 Beast 24 1521 1522 1523 1524 1525 1527 1530 1535  1542 

1543 1545 1546 1547 1537 1544 1531 het is compleet gestoord gedrag!!! 

Belazeren bij de Belevingsvluchten en negeren Brandbrief en tijdens COVM de klachten!!

Geweldig , gefeliciteerd!!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend geluid. Melder staat niet open 

voor onze uitleg. Met COVM vertegenwoordiger besproken hierop 

niet meer te reageren. Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW23954 04-10-2021 09:40 LEEUWARDEN 8926MS vanaf nu zal ik elke keer bijhouden wanneer de vliegtuigen overvliegen,

zolang ik binnenblijf is het geluid te overleven,wat echter een nare bijkomstigheid is , is het feit dat de ruiten in mijn 

huis staan te trillen , ik vrees dan ook dat over een tijdje er scheuren in mijn huis zullen verschijnen

ik kan bij het tijdstip niet de eindijd intikken ,maar 

het heeft geduurd tot 09.54

meer dan 10 minuten dus

VLI 1 MIL KLU J D Trillingen Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding. Melder heeft een schadeclaim 

ingediend, echter is er- volgens de melding- op dit moment geen 

sprake van schade. Daarom melding omgezet naar klacht.

E

LW23995 04-10-2021 09:40 STIENS 9051LR Opstijgende vliegtuigen leiden tot enorm groot geluidsoverlast. Wederom werd twee maal het alarm van de auto 

geactiveerd. Het gedreun van de opstijgende vliegtuigen leidt ook in huis tot overlast; buiten kan je elkaar eigenlijk 

niet verstaan.

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

LW23955 04-10-2021 09:45 FRANEKER 8801BC Binnenshuis geen telefoongesprek kunnen voeren. Erg irritant!! VLI 1 MIL KLU J D Melder wenst geen reactie te ontvangen. X



LW23951 04-10-2021 09:45 LEEUWARDEN 8925JJ Geluid starten / testen motoren (F35?) 'dendert' steeds vaker over hele stad heen VLI 1 MIL KLU J D toelichting; eindoefening WIC, nut en noodzaak, begrijpen 

impact. 

E

LW23950 04-10-2021 09:45 DRONRYP 9035BC Het opstijgen van meerdere F35 vliegtuigen veroorzaakt zodanige overlast dat ik mijn overleg met collega's en in dit 

geval mijn online lessen (die nog steeds plaatsvinden !) tijdelijk moet onderbreken door het geluidsoverlast.Dat is 

onprettig en niet nodig. 

VLI 1 MIL KLU J D toelichting: WIC eindoefening, impact begrijpelijk, nut en 

noodzaak. 

E

LW23975 04-10-2021 09:45 DRONRIJP 9035VK Een kwartier lang ontzettend veel lawaai. Niet normaal VLI 1 MIL KLU J D Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

LW23976 04-10-2021 09:45 DRONRIJP 9035VK Ik reed op dit tijdstip op N31. Veel geluidsoverlast, oorverdovend , scherp, snerpend geluid. VLI 1 MIL KLU J D Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

LW23957 04-10-2021 09:45 STIENS 9051PK veel herrie. Glaswerk in keukenkast trilt. Telefoongesprek niet mogelijk. Raam in sponning trilt VLI 1 MIL KLU J D toelichting: eindoefening WIC, snappen impact. Nut en noodzaak. E

LW23952 04-10-2021 09:47 DRONRYP 9035AD Kennelijk leven (wonen) jullie in de veronderstelling dat je dit verschrikkelijke oorverdovende kabaal maar eindeloos 

en zonder consequenties kunt blijven uitstorten over een woonomgeving... dat kan dus niét! Er zal álles aan gedaan 

worden om deze ELLENDE  te stoppen, in ieder geval te minimaliseren! Gebruik uw gezonde verstand en begrijp 

dat dit niet kan!

VLI 1 MIL KLU X D toelicjhting: nut en noodzaak. Grondwettelijke taak E

LW23953 04-10-2021 09:50 LEEUWARDEN 8927AK Hoop herrie vanochtend. Glazen trillen in de kast. Baby wordt er wakker van. We wonen in Blitsaerd, toch best ver 

van de basis. Als dit de toekomst wordt met de nieuwe toestellen dat maak we ons zorgen!

VLI 1 MIL KLU J D toelichting: eindoefening WIC, snappen impact. Nut en noodzaak. E

LW23940 04-10-2021 09:52 SNAKKERBUREN 9083AE Overlast lawaai, trillende ramen VLI 1 MIL KLU J D Trillingen toelichting: eindoefening WIC, snappen impact. Nut en noodzaak. E

LW23959 04-10-2021 09:56 TZUMMARUM 8851RM vreselijke lawaai overlast gedurende de hele ochtend VLI 1 MIL KLU X D toelichting: eindoefening WIC, snappen impact. Nut en noodzaak. E

LW24058 04-10-2021 10:00 LEEUWARDEN 8915KE Tijdens mijn wandeling naar de winkel is het geluid zo hard en heftig dat mijn zoontje en ik elkaar niet kunnen 

verstaan. En mijn zoontje ontevreden/bang in de kinderwagen zit door het luide geluid van de F35. 

VLI 1 MIL KLU J D Kinderen toelichting: eindoefening WIC, snappen impact. Nut en noodzaak. E

LW23962 04-10-2021 10:00 LEEUWARDEN 8926PT Melding: Tussen  09:00 en 10:30 veel geluidsoverlast. De pannen stonden te rammelen op het fornuis en de tv 

uitzendingen waren niet te volgen.

VLI 1 MIL KLU J D toelichting: eindoefening WIC, snappen impact. Nut en noodzaak E

LW23963 04-10-2021 10:10 LEEUWARDEN 8918LT Goedemorgen,

Een prachtige zonnige herfstochtend...helaas wordt de rust hier een half uur lang verstoord door het gebulder van 

25 !! opstijgende straaljagers!

Absurd wat er ook vanochtend weer gaande is.

Wanneer wordt er eindelijk eens rekening gehouden met omwonenden?...jullie zijn niet alleen op de wereld!. Van 

het beloofde geluid dimmen is nog steeds niks te merken.

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend geluid. Melder staat niet open 

voor onze uitleg. Met COVM vertegenwoordiger besproken hierop 

niet meer te reageren. Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW23967 04-10-2021 11:00 STIENS 9051AW Hallo. Ik kan helaas niet thuis gewoon mijn werk doen. Telefoon gesprekken zijn niet te voeren.

Het geluid is zo sterk dat zelfs mijn trommelvliezen er van pijn doen. Tevens snap ik niet dat er over het dorp 

gevlogen word met zoveel meer lawaai dan voorheen. Dit duurt nu al een paar weken zoals gewoonlijk. Er zijn 

dorpen speciaal voor geluidoverlast geïsoleerd, maar tegenwoordig vliegt men steeds meer over niet geïsoleerde 

dorpen o.a. Stiens. Alles heeft zoveel geld gekost dat van mij nu het de beurt aan ons dorp is om geïsoleerd te 

worden tegen geluid overlast. Is dit te duur ! Vlieg dan niet meer zo laag met veel lawaai over het dorp. Helaas 

gebeurd dit alles al vele jaren en ik ben heel wat gewent want voorheen heb ik altijd voor de isolatie in Marssum 

gewoond +/- 25 jaar. Kom nu niet met het is een oefening dat heb ik al te vaak gehoord. DOE ER EENS IETS 

MEE.

Graag geen reactie per telefoon ( WANT DIT IS VAAK TOCH NIET TE VERSTAAN )

VLI 1 MIL KLU J D toelichting: wel degelijk een eindoefening WIC, snappen impact. 

Nut en noodzaak.

E

LW23974 04-10-2021 11:00 STIENS 9051DB Het geluid is ondraaglijk, 12 straaljagers binnen 2a3min met veel teveel DB.

Daarbij kleine kinderen die huilen op straat omdat die zo bang zijn, honden vliegen de straat over ook omdat ze zo 

bang zijn en hun baasje niet horen omdat het geluid van de straaljagers zo luid geworden is, ook oudere mensen 

schrikken hun de klote van die straal jagers

DIT MOET STOPPEN!!!!! 

VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding waarbij met grote formaties 

gevechtsvliegtuigen werd geoefend. Melder hierover per email 

geinformeerd.

E

LW23964 04-10-2021 11:05 STIENS 9051AH Het is onvoorstelbaar, wat een lawaai. De ramen trillen. Telefoongesprek moeten afbreken. Waarom vliegen jullie 

MIDDEN over het dorp Stiens. Ga omhoog en meer naar het noorden. Het is meer dan afschuwelijk aan het 

worden. En geef eens aan of jullie enig begrip hebben. Nu: 11:09 uur---Net of storten die dingen neer!!!

HELP!!!

VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding waarbij met grote formaties 

gevechtsvliegtuigen werd geoefend. Melder hierover per email 

geinformeerd.

E

LW23966 04-10-2021 11:05 STIENS 9051AW Ik reageer op de vreselijke herrie die er vanmorgen rond 11.05 uur boven het centrum van Stiens plaats vonden. 

Ivm Corona werk ik thuis maar op deze manier met deze herrie is dat niet te doen. Wanneer krijgen wij eens geluid 

isolatie om dit lawaai te verminderen? Mijn laptop staat te trillen op mijn bureau.

VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding waarbij met grote formaties 

gevechtsvliegtuigen werd geoefend. Melder hierover per email 

geinformeerd.

E

LW23965 04-10-2021 11:10 STIENS 9051SB Het lijkt wel oorlog boven Stiens. En dat gedurende de gehele ochtend al.... VLI 1 MIL KLU J D Geluidshinder F-35, gesprekken hierover met wederzijds respect. 

duidelijk dat er veel klachten over geluid zijn. Met melder 

afgesproken dat zijn overige meldingen t/m 08-10 hierbij 

besproken zijn en afgemeld worden. Bedankt voor terugbellen!

J

LW23970 04-10-2021 13:00 BOER 8809HW Ongeveer van 13:00 / 14:00 F35 overlast. Langdurige vliegbewegingen. VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding waarbij met grote formaties 

gevechtsvliegtuigen werd geoefend. Melder hierover per email 

geinformeerd.

E

LW24031 04-10-2021 13:31 LEEUWARDEN 8916ER Geluidsoverlast vliegbasis Leeuwarden, locatie Leeuwarder bos VLI 1 MIL KLU J D X

LW23979 04-10-2021 13:50 LEEUWARDEN 8916ER Herrie van vlb Leeuwarden, locatie is Leeuwarderbossen, geen terugkoppeling gewenst. VLI 1 MIL KLU J D Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

LW23977 04-10-2021 14:15 PEINS 8812JP Eerst wil ik melden dat ik niet tegen de vliegbasis ben. Ik kijk graag naar de vliegtuigen die overkomen. Toch 

ondervind ik de laatste tijd veel hinder van het lawaai. Vanmiddag met het mooie weer even op de fiets naar 

Franeker. Tussen 14.00 en 14.30 uur. Horen en zien vergaat ons. Mijn man en ik kunnen niet echt genieten van 

ons fietstochtje. Maar wat het ergste is en waarom ik in de pen klim. Ik heb last van tinnitus en hyperacusis. De piep 

in mijn oren is nu 2 keer zo erg en mijn emmertje met wat ik aan lawaai kan verdragen was al in de middag vol. 

Het lawaai van deze nieuwe vliegtuigen is echt een stuk harder en ik merk dat ik er veel meer last van heb als met 

de oude vliegtuigen.

VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding, waarbij in grote formaties werd 

gevlogen. Hierbij is het onvermijdelijk dat er overlast wordt 

ondervonden. Melder hierover per email terugkoppeling gegeven.

E

LW23969 04-10-2021 14:50 MENAAM 9036NP Niet  normaal zoveel vluchten en lawaai van de F35 

Kan mijn werk niet uitvoeren

Slecht voor het milieu en dieronvriendelijk 

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

LW23971 04-10-2021 15:15 STIENS 9051ST De F-35 vliegtuigen vliegen erg laag en hebben een oorverdovend kabaal. Wij schrikken hier enorm van. Dochter 

van 2 jaar wordt hier wakker van met haar middagslaapje. Man kan zich niet meer verstaanbaar maken tijdens 

werkoverleg via de laptop. 

VLI 1 MIL KLU J D toelichting: eindoefening WIC, snappen impact. Nut en noodzaak. E



LW23980 04-10-2021 15:15 BRITSUM 9055LN Geluidsoverlast n.a.v. 4x F35 vlak over ons huis. Dit maakt veel herrie, vooral bij het dalen maar dan de F16 deed. 

Daarna ook nog eens stunten over ons huis een voor een, het is niet goed leefbaar zo.

VLI 3 MIL KLU J D Melder uitleg gegeven over vliegbewegingen met straaljagers, op 

tdijstip van melding vlogen er meerdere vliegtuigtypen maar geen 

F-35. Wel aangegeven dat de basis in overleg met de omgeving 

kijkt naar de vliegbewegingen

J

LW23972 04-10-2021 15:20 STIENS 9051BD Het geluid van de straaljagers zijn boven Stiens erg hard. Ik heb het idee dat het vaker gebeurd en dat het geluid 

harder is geworden. Wanneer een straaljager over Stiens vliegt krijg ik een stress reactie wat ervoor zorgt dat het 

woonplezier in Stiens minder fijn is.

VLI 1 MIL KLU J D Als gevolg van de harde zijwind is er deze dagen veel meer over 

de dorpen gevlogen. De vliegtuigen maken een ruimere bocht 

door de wind. Dit is toegestaan, maar niet helemaal representatief 

voor hoe het normaal gaat

X

LW23973 04-10-2021 15:20 STIENS 9051SB Beste heer /mevrouw, 

Ik woon al lange tijd in  Stiens en ben me ervan bewust dat ik in de buurt van de vliegbasis woon en heb dat nooit 

als een probleem ervaren. 

Toch ben ik verbaasd dat de laatste tijd met veel meer herrie en dichter over de wijk het Heechhof word gevlogen. 

Ik heb altijd gedacht dat het vliegen over de dorpen moet worden vermeden, of dat er dan meer rekening hiermee 

werd gehouden.

Kunt u mij hier misschien meer duidelijkheid geven, of het laag overvliegen normaal is enof dat normaal is. Ik heb al 

eerder deze vraag gesteld maar heb er helaas geen antwoord op gekregen.

In afwachting van uw antwoord.

VLI 1 MIL KLU J D toelichting: eindoefening WIC, snappen impact. Nut en 

noodzaak.Als gevolg van de harde zijwind is er deze dagen veel 

meer over de dorpen gevlogen, is onvermijdelijk en toegestaan 

maar niet helemaal representatief voor hoe het normaal gaat

E

LW23983 05-10-2021 09:15  MARSUM 9034HE Kan geen telefoon gesprek voeren.

Dit soort grootschalige kunnen niet meer , zijn niet van deze tijd 

VLI 1 MIL KLU J D toelichting: eindoefening WIC, snappen impact. Nut en noodzaak. E

LW24020 05-10-2021 09:30 TZUMMARUM 8851GE Wat een tering herrie!! de hele week en hele ochtend...ik werk id zorg en heb nachtdienst deze week...dan wil ik 

graag om 8uur in de ochtend slapen gaan...dat lukt 1.5 uur en dan beginnen de JSF 's te vliegen en is het gedaan 

met mn rust! Kabaal ...flauwekul en ontzettend vervuilend voor het milieu...niet normaal!!

Waar is dit goed voor??? Ophouden met die flauwekul! 

Ps..oordoppen zijn niet bestand tegen dit kabaal dus geen optie...jammer ! 

VLI 1 MIL KLU J D toelichting: eindoefening WIC, snappen impact. Nut en noodzaak. E

LW23988 05-10-2021 09:40 PEINS 8812JL Zeker om de 5 minuten bulderende vliegtuigen die trillingen en stress veroorzaken VLI 1 MIL KLU J D toelichting: eindoefening WIC, snappen impact. Nut en noodzaak. E

LW24017 05-10-2021 09:40 DRONRIJP 9035AX Vanaf ongeveer 09.40u  met veel kabaal opstijgende vliegtuigen. van 13. 00u  tot 14.30u vreselijk lawaai van 

vliegtuigen die de gehele tijd over de bebouwde kom van Dronrijp vlogen.  Derhalve niet boven zee maar bijna twee 

uur lang. laag over de dorpen. Dit nu al weken durende onverantwoorde lawaai is meer dan schandalig. Bovendien 

worden de Kosteneenheden ruim overtreden. 

VLI 2 MIL KLU J D Taalgebruik toelichting: eindoefening WIC, snappen impact. Nut en noodzaak. 

Info over KE.

E

LW24109 05-10-2021 09:42 LEEUWARDEN 8915KM Ik moet een datum en tijd invullen. Maar het betreft lekker dag. Wanneer worden we eens serieus genomen. Lees 

de artikelen op omroep Fryslan. Zoveel mensen hebben klachten, stress. Buitenlandse vliegers worden 

uitgenodigd.. de nabranders gaan aan om sneller de lucht in te komen.  En reactie per mail krijg je niet. Telefoon 

ook al paar keer gesproken. Het enige wat je krijgt te horen is. Ja, we nemen het serieus. Kijken naar een 

oplossingen.  Ik geloof er niet meer in. Vertrouwen in overheid flinke deuk opgelopen. Jullie doen gewoon waar jullie 

zin in hebben, ten koste van mensen. Hoever wil je gaan. Neem het een keer serieus en neem actie ipv alleen 

woorden. Ik hoef geen standaard reactie. Ik wil graag een reactie met een serieus plan van aanpak wat jullie gaan 

doen aan de overlast iov te zeggen. Vervelend, wij doen ons best om minder geluid te produceren, want dezelfde 

middag maken de F35 extra geluid.  Beste overheid, leer van jullie fouten. Zie gas Groningen, zie toeslagen affaire. 

Wanneer nemen jullie mensen een serieus iov over 10 jaar te zeggen dat het anders had gemoeten met alle 

gevolgen van dien. Ik wens u allen wijsheid 

ONB 1 ONB ONB J D Melding betrof het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding, waarbij in grote formaties werd 

gevlogen. Hierbij is het onvermijdelijk dat er overlast wordt 

ondervonden. Melder hierover per email terugkoppeling gegeven.

E

LW23981 05-10-2021 09:44 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor VLI 1 MIL KLU J D Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

LW23989 05-10-2021 09:45 MARSSUM 9034GM Goedemorgen,

Ik heb gisteren een klacht ingediend ivm de geluidshinder. Bij deze een vervolg.

Nadat gisteren minimaal 15 vliegtuigen binnen 30 minuten zijn vertrokken, komt ongeveer de helft na een uur weer 

terug om vervolgens vroeg in de middag nogmaals te vertrekken. 

Vanochtend tussen 9.45 en 10.15 zijn er wederom minimaal 15 vliegtuigen vertrokken.  Wordt het de rest van de 

week net zo’n feest als maandag? Zoals u leest ben ik er wel klaar mee. 

Afijn, de storm is voorbij en ik ga nu genieten van een bakje cappuccino. Fijne werkdag.

VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding, waarbij in grote formaties werd 

gevlogen. Hierbij is het onvermijdelijk dat er overlast wordt 

ondervonden. Melder hierover per email terugkoppeling gegeven.

E

LW23990 05-10-2021 09:45 DRONRYP 9035GK Het vliegtuiglawaai is onverdraaglijk en angstaanjagend. 

Al sinds vorige week maandag vliegen er vanaf 9.45 uur ontelbare vliegtuigen over. 

Ook ‘s middags wordt er gevlogen. 

Dit kan echt niet langer zo doorgaan. 

Ik heb begrepen, dat leerlingen uit verschillende landen  hier boven onze provincie examen doen. Dat is 

ontoelaatbaar, qua risico, maar ook qua uitstoot en het welbevinden van ons en het milieu.

VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding, waarbij in grote formaties werd 

gevlogen. Hierbij is het onvermijdelijk dat er overlast wordt 

ondervonden. Melder hierover per email terugkoppeling gegeven.

E

LW23982 05-10-2021 09:48 STIENS 9051PN Huis trilt , vreselijk geluid. Ramen trillen echt niet fijn

Geen standaard reactie . 

VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding, waarbij in grote formaties werd 

gevlogen. Hierbij is het onvermijdelijk dat er overlast wordt 

ondervonden. Melder hierover per email terugkoppeling gegeven.

E

LW23986 05-10-2021 09:50 TZUMMARUM 8851GL ernstige overlast straaljagers vliegbasis Leeuwarden, is niet alleen vandaag maar is reeds de halve zomer gaande, 

het is bespottelijk dat er straaljagers aangeschaft die 2x zoveel lawaai maken, terwijl je dat bij de aankoop al weet en 

durft te zeggen dat je er niks aan kunt doen, maak me ernstig zorgen over de aankopen van de 

luchtmacht/defensie; straaljagers, radar (Wier), defensie transport, enz.. Geen wonder dat je zo geld tekort komt, 

misschien wordt het tijd dat luchtmacht en defensie onder curatele gesteld worden

VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding, waarbij in grote formaties werd 

gevlogen. Hierbij is het onvermijdelijk dat er overlast wordt 

ondervonden. Melder hierover per email terugkoppeling gegeven.

E

LW23984 05-10-2021 09:56 DRONRYP 9035BT Oorverdovend lawaai dat 4 minuten aanhoudt. Vliegtuigen vliegen over dorpskern van Dronryp. Stop met vliegen 

over woonwijken! De geluidsoverlast is onacceptabel voor mens en dier. 

VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding, waarbij in grote formaties werd 

gevlogen. Hierbij is het onvermijdelijk dat er overlast wordt 

ondervonden. Melder hierover per email terugkoppeling gegeven.

E



LW23985 05-10-2021 10:00 MARSUM 9034GS De overlast die wij in marsum de laatste 2 weken ervaren is onacceptabel .

Veel verschil in geluid en vliegbeweging.

De 110 db voorbij?

VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding, waarbij in grote formaties werd 

gevlogen. Hierbij is het onvermijdelijk dat er overlast wordt 

ondervonden. Melder hierover per email terugkoppeling gegeven.

E

LW23996 05-10-2021 10:00 STIENS 9051LR Opstijgende vliegtuigen leiden tot enorm groot geluidsoverlast. Wederom werd het alarm van de auto meerdere 

malen geactiveerd. Het gedreun van de opstijgende vliegtuigen leidt ook in huis tot overlast; buiten kan je elkaar 

eigenlijk niet verstaan.

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

LW24003 05-10-2021 10:10 HÚNS 8832KC Meerdere momenten geluidsoverlast:

Maandag 4 -10-2012 10:10 uur ernstig

Dinsdag 5-10-2012 9:50 en 10:20 zeer ernstig en tevens 13:40 uur ernstig 

Wanneer komt u met de maat gemaakte oordoppen voor omwonenden?

VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding, waarbij in grote formaties werd 

gevlogen. Hierbij is het onvermijdelijk dat er overlast wordt 

ondervonden. Melder hierover per email terugkoppeling gegeven.

E

LW23991 05-10-2021 10:10 STIENS 9051SB Wederom veel lawaai boven Stiens. Dat kan  veel beter! VLI 1 MIL KLU J D Geluidshinder F-35, gesprekken hierover met wederzijds respect. 

duidelijk dat er veel klachten over geluid zijn. Met melder 

afgesproken dat zijn overige meldingen t/m 08-10 hierbij 

besproken zijn en afgemeld worden. Bedankt voor terugbellen!

J

LW24019 05-10-2021 10:15 STIENS 9051KC Hele dag door geluidsoverlast overgaande vliegtuigen. Alarm van auto’s uit de straat reageren op het gebulder en 

gedreun. Familielid zwaar depressies door overdadig en overmatig geluid. Vragen ons wel af waar de doorlopende 

metingen worden gedaan? Niet aan de Felixwei in Stiens veronderstellen we! Overwegen zelf geluidsmetingen te 

gaan doen om stappen te kunnen ondernemen!

VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding, waarbij in grote formaties werd 

gevlogen. Hierbij is het onvermijdelijk dat er overlast wordt 

ondervonden. Melder hierover per email terugkoppeling gegeven.

E

LW23987 05-10-2021 10:16 OUDE BILDTZIJL 9078VP Minutendurende herrie:  is te veel en te erg. Het is te lang en te heftig.

Zelfs binnen is het nog te overheersend. Dit is echt grensoverschrijdend, niet te doen als je buiten bent, 

ziekmakend en nog steeds erg hinderlijk nadat je naar binnen bent gevlucht. 

VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding, waarbij in grote formaties werd 

gevlogen. Hierbij is het onvermijdelijk dat er overlast wordt 

ondervonden. Melder hierover per email terugkoppeling gegeven.

E

LW24009 05-10-2021 10:30 FRANEKER 8802RZ Onze klacht is waarom de vliegtuigen altijd over Franeker vliegen vaak op 2000 voet. Deze stad heeft +/-  14000 

inwoners en is dik bevolkt. Mijn vraag is waarom de route niet 3 km noordelijker of zuiderlijker te verleggen. Daar is 

het nl dun bevolkt zodat er duizenden mensen er minder last van hebben. We hebben hier op de buurt veel oudere 

mensen die hier veel last van hebben want het lawaai is zeer lastig en je kan dus dan geen gesprek meer voeren.

Wij hopen dat u ons hierop kunt antwoorden

VLI 2 MIL KLU J D Melding betrof het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding, waarbij in grote formaties werd 

gevlogen. Hierbij is het onvermijdelijk dat er overlast wordt 

ondervonden. Melder hierover per email terugkoppeling gegeven.

E

LW24008 05-10-2021 10:30 DRONRIJP 9035DB Al jaren horen we de vliegtuigen van leeuwarden, het hoort bij dronrijp. Maar nu is de tijd daar om er iets van te 

zeggen. Deze nwe hebben zoveel meer herrie, de lantaarn paal trilt op de stoep, praten, werken en buiten zijn word 

onmogelijk gemaakt. Voorheen was t omhoog via dronrijp, landen via stiens. Nu heel vaak beide op 1 route. 

En veel meer en lager achter elkaar, of meerdere sessies op een dag

VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding, waarbij in grote formaties werd 

gevlogen. Hierbij is het onvermijdelijk dat er overlast wordt 

ondervonden. Melder hierover per email terugkoppeling gegeven.

E

LW23993 05-10-2021 11:15 STIENS 9051MJ Veel vliegtuigen zelfs f16 hoop lawaai 

Vliegen vreemde aanvlieg routes

En vreemde vliegtuigen

VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding, waarbij in grote formaties werd 

gevlogen. Hierbij is het onvermijdelijk dat er overlast wordt 

ondervonden. Melder hierover per email terugkoppeling gegeven.

E

LW23992 05-10-2021 11:20 STIENS 9051AH Waarom oh waarom midden boven ons dorp???? VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding, waarbij in grote formaties werd 

gevlogen. Hierbij is het onvermijdelijk dat er overlast wordt 

ondervonden. Melder hierover per email terugkoppeling gegeven.

E

LW23997 05-10-2021 11:30 STIENS 9051LA Beste vliegbasis, we hopen maar dat jullie eens begrip tonen, maar we worden hier nu werkelijk gestoord van jullie 

overlast. Dagelijks landen er zo'n 60 vliegtuigen pal boven onze boerderij. Het wonen wordt hier zo ondragelijk. 

We willen jullie er ook op attenderen dat we ook horen:

- de start van de vliegtuigen 

- het overvliegen van de vliegtuigen voor landing

- het daadwerkelijk landen van de vliegtuigen (en ja in de bocht wordt er vaak nog even extra veel gas gegeven) 

Grofweg zo'n 150-180 x per dag horen wij hier nu een militair vliegtuig.

We klagen veel, we voelen overigens helemaal geen 'veel klager', het feit valt niet te ontkennen dat jullie exorbitant 

veel vliegen en met name de F35 buitensporig veel meer lawaai maakt. We staan vooralsnog machteloos tegen 

altijd dit lawaai. Dan is klagen (vreemd woord overigens, we melden overlast) nog een optie die ons rest. We hopen 

maar op jullie begrip en dan het echt anders moet. Zo kan en gaat het niet langer.

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

LW23994 05-10-2021 11:30 STIENS 9051SL Extreem hard geluid van overkomende jachtvliegtuigen (fluitend geluid, zwaar geluid, scherp hard geluid

Resonantie van ruiten 

Huisdieren schrikken

Geluidsoverlast is sinds begin dit jaar duidelijk toegenomen

VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding, waarbij in grote formaties werd 

gevlogen. Hierbij is het onvermijdelijk dat er overlast wordt 

ondervonden. Melder hierover per email terugkoppeling gegeven

E

LW24022 05-10-2021 12:00 BITGUMMOLE 9045RA Heb een dringende klacht, komen veel vliegtuigen over van de vliegbasis LW. Deze geven veel gas en hierdoor is 

er veel lawaai. Onze huizen zijn niet geluid geïsoleerd. Mijn vrouw loopt de hele dag rond met oorkappen, zij kan er 

niet meer tegen. Ook de buurt is hier helemaal klaar mee. graag een reactie. Prettige dag en bedankt voor het 

aanhoren.

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid Melding betrof het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding, waarbij in grote formaties werd 

gevlogen. Hierbij is het onvermijdelijk dat er overlast wordt 

ondervonden. Melder hierover drei keer gebeld, maar niet te 

spreken gekregen

3



LW24062 05-10-2021 13:00 MENAAM 9036KX Sinds de komst van de F35 naar vliegbasis Leeuwarden is de geluidsoverlast enorm toegenomen. 

Waar het voorheen nog enigszins mogelijk was om onderling een conversatie te voeren is dit vandaag de dag bijna 

onmogelijk geworden. 

Naast de toename van het geluidsniveau lijkt het ook alsof er het iedere dag meer vliegbewegingen plaatsvinden.  

En iedere keer is er wel weer een ander "goed excuus" voor de extra vliegbewegingen.  Op dit moment word als 

reden "Eindexamens en naverbranders" vermeld, maar zolangzamerhand lijkt het wel alsof er het hele jaar door 

zogenaamde eindexamens zijn. 

Daarnaast lijkt het wel alsof vliegbasis Leeuwarden het Disneyland Parijs van de internationale luchtmacht 

samenwerking is. 

Is het niet Duitsland dan is het wel Noorwegen of België die weer even gezellig samen een oefening op vliegbasis 

Leeuwarden komen doen. 

Misschien moet er eens serieus naar gekeken worden om die samenwerkingen de komende jaren in de andere 

landen te organiseren. 

Als defensie op deze manier zijn gang maar kan blijven gaan is het voor steeds meer omliggende dorpen onmogelijk 

om nog enigszins in rust te kunnen wonen.

Ik ben me bewust van het belang van de luchtmacht en dat er geoefend moet worden om ons luchtruim goed te 

kunnen bewaken. Maar ik denk dat defensie heel goed moet gaan kijken naar eventuele alternatieve locaties voor 

een deel van deze oefeningen om de overlast hiervan zo te kunnen spreiden over Nederland en de rest van de 

Europese Unie.

Als dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn zou defensie  zich sieren als zei samen met de 

bewoners van de omliggende dorpen gaat kijken naar de mogelijkheden voor geluidsisolatie van de woningen. 

Er is tenslotte ook ruim 6 miljard euro beschikbaar voor alleen al de aanschaf van de F35. Dus mocht goed 

geïsoleerde woningen nou zo'n 10 miljoen euro kosten is dat nog te verwaarlozen op de begroting van defensie in 

mijn optiek. 

Graag ontvang ik een reactie over, of en wat voor plannen defensie heeft om in de toekomst de geluidsoverlast te 

beperken dan wel (deels) te verplaatsen naar een andere vliegbasis.

Hoogachtend, 

Christiaan Derksen 

Boskrânne 1

9036KX Menaam 

0610301940

christiaan@cderksen.nl

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting eindoefening WIC, info over geluid F-35,  nut en 

noodzaak, ook oefeningen elders buiten Nederland, in gesprek 

met dorpsbelangen info over geluidsisolatie. verwijzing naar 

website over vliegbewegingen.

E

LW24006 05-10-2021 13:38 MENAAM 9036LP Gisteren en vandaag echt veel last van het geluid van de opstijgende vliegtuigen vanaf Leeuwarden. Dingen staan 

bij mij de trillen in de vensterbank.

wat een godvergeten kut herrie maken die vliegtuigen. Dan beweren jullie ook nog dat dit niet zo is!!!

Erg jammer allemaal! 

VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding, waarbij in grote formaties werd 

gevlogen. Hierbij is het onvermijdelijk dat er overlast wordt 

ondervonden. Melder hierover per email terugkoppeling gegeven

E

LW23998 05-10-2021 13:39 DRONRIJP 9035DK Enorm geluidsoverlast tot aan de pijngrens wegens fijn vliegverkeer VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding, waarbij in grote formaties werd 

gevlogen. Hierbij is het onvermijdelijk dat er overlast wordt 

ondervonden. Melder hierover per email terugkoppeling gegeven

E

LW23999 05-10-2021 13:39 MENAAM 9036KC Nu al 2 dagen in deze erge herrie.

Communicatie niet mogelijk.

Momenteel veel teveel lawaai van mn F 35.

VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding, waarbij in grote formaties werd 

gevlogen. Hierbij is het onvermijdelijk dat er overlast wordt 

ondervonden. Melder hierover per email terugkoppeling gegeven

E

LW24000 05-10-2021 13:45 DRONRYP 9035BB Enorm veel last van opstijgende vliegtuigen. Met elkaar communiceren is onmogelijk. Dit is nu al twee weken aan 

de gang door de week.

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: eindoefening WIC, begrijpen de impact, nut en 

noodzaak. 

E

LW24001 05-10-2021 13:46 DRONRIJP 9035DK Wederom hinder tot aan de pijngrens. Nadat marssum  en stiens onleefbaar worden is het nu de beurt aan Dronrijp 

om onleefbaar gebied te worden. Valt wel op dat de krimp in dit gebied groter is dan elders in Friesland. Hoe zou dat 

toch komen?

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: eindoefening WIC, begrijpen de impact, nut en 

noodzaak.

E

LW24002 05-10-2021 13:46 MENAAM 9036LJ ik word deze week helemaal gestoord van de straaljagers, het lijkt wel per week erger te worden. duurt langer en 

langer en nu wel 4x op een dag. 

hoelang gaan deze oefeningen door? dit trek ik niet langer.

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: eindoefening WIC, begrijpen de impact, nut en 

noodzaak.

E

LW24005 05-10-2021 13:54 DRONRIJP 9035DK Wederom naar binnen gevlucht door herrie tot aan de pijngrens. Heerlijk VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: eindoefening WIC, begrijpen de impact, nut en 

noodzaak.

E

LW24010 05-10-2021 14:00 DRONRIJP 9035BT Al dagen verschrikkelijk lawaai bij de start in de middag en toestellen die over het dorp Dronrijp vliegen wat volgens 

mij niet nodig is.

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: eindoefening WIC, begrijpen de impact, nut en 

noodzaak.

E

LW24042 05-10-2021 14:10 DRONRYP 9035EM Tussen 14h en 15h had ik een online overleg waar ik werkelijk de helft niet van heb mee gekregen. Er bleven maar 

vliegtuigen (F35?) overkomen, ik kon echt niks verstaan, heel vervelend!!

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: eindoefening WIC, begrijpen de impact, nut en 

noodzaak

E

LW24016 05-10-2021 15:00 STIENS 9051PL Geluidsoverlast mbt f35. Geluid is zo zwaar en luid dat je binnen in de woning niet met elkaar kan praten, 

telefoneren. Ook ervaren onze kinderen tijdens het fietsen naar en van school gehoor pijn. Er is geen 2e plek in 

Nederland waar er zoveel geluidsoverlast is. Het woning genot is afgenomen met de komst van de f35. Er is wel 

duidelijk meer geluidsoverlast. 

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: eindoefening WIC, begrijpen de impact, nut en 

noodzaak.

E

LW24018 05-10-2021 15:10 STIENS 9051PS Dagelijkse ondervinden wij heel veel herrie van de vliegtuigen vliegbasis Leeuwarden. Thuiswerken met 

vergaderingen, telefoon etc. is niet meer te doen. Echt niet normaal meer! Buiten zitten deze zomer was niet 

mogelijk.... 

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: eindoefening WIC, begrijpen de impact, nut en 

noodzaak.

E

LW24011 05-10-2021 15:10 STIENS 9051SB Doorlopende lawaai overlast gedurende een groot gedeelte van de dag! VLI 1 MIL KLU J D Geluidshinder F-35, gesprekken hierover met wederzijds respect. 

duidelijk dat er veel klachten over geluid zijn. Met melder 

afgesproken dat zijn overige meldingen t/m 08-10 hierbij 

besproken zijn en afgemeld worden. Bedankt voor terugbellen!

J



LW24021 05-10-2021 15:15 STIENS 9051BN veel last van het lawaai van meerdere vliegtuigen gedurende verschillende momenten op maandag 4 en dinsdag 5 

oktober 2021

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: eindoefening WIC, begrijpen de impact, nut en 

noodzaak.

E

LW24014 05-10-2021 15:15 STIENS 9051MD Erg veel lawaai als de jets over Stiens komen voor de landing. Een gesprek in huis is dan niet meer mogelijk. 

Kan er niet op een zachter pitje geland worden? 

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: eindoefening WIC, begrijpen de impact, nut en 

noodzaak.

E

LW24012 05-10-2021 15:15 STIENS 9051SB Het is echt belachelijk al dat lawaai! VLI 1 MIL KLU J D X

LW24013 05-10-2021 15:15 STIENS 9051ST Ontzettend veel geluidshinder. Ik kan me slecht verstaanbaar maken tijdens mijn thuiswerkoverleggen. Daarnaast 

stoort het in mijn concentratie en ligt mijn dochter er wakker van.

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: eindoefening WIC, begrijpen de impact, nut en 

noodzaak.

E

LW24015 05-10-2021 15:15 STIENS 9051WB Goedendag, ik wil graag een klacht indienen over de vliegbasis Leeuwarden. Normaal vliegt er wel eens een 

straaljager over Stiens, dat wisten we. Maar sinds ongeveer een week vliegen ze hier af en aan, wel een stuk of 6 

vliegtuigen tegelijk, ‘s morgens en in de middag. Ik kan zo niet werken, want in de online meetings verstaat niemand 

mij en ik de anderen ook niet. 

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: eindoefening WIC, begrijpen de impact, nut en 

noodzaak.

E

LW23970 06-10-2021 09:00 SNAKKERBUREN 9083AD Het geluid was vanochtend weer niet te negeren. Sinds de komst van de F35 kan ik overdag in het Leeuwarder Bos 

niet normaal een gesprek voeren. 

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: eindoefening WIC, we snappen de impact. Nut en 

noodzaak. 

E

LW24034 06-10-2021 09:30 DRONRIJP 9035EW Laatste tijd en met de  komst F35 ervaren wij veel meer geluidshinder.

Trilling in huis voelbaar.

Verder is boven Dronrijp altijd veel lawaai door mn het opstijgen van de vliegtuigen. Landen geeft minder 

geluidshinder.

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: eindoefening WIC, we snappen de impact. Nut en 

noodzaak.

E

LW24030 06-10-2021 09:40 LEEUWARDEN 8918LR Wederom zoveel gebulder trilling en kerosinestank

En dat terwijl de hulpdiensten massaal uitrukken..

88 DB West en 116 Marsum hier hoorbaar!!

1521 1522 1523 1524

1531 1532 1533 1534

1525 1526 15271530

3500 3600 3700

1545 MAZE52 1547 1550

1541 1542 1543 1544

1535 1536 1537

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend geluid. Melder staat niet open 

voor onze uitleg. Met COVM vertegenwoordiger besproken hierop 

niet meer te reageren. Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW00001 06-10-2021 09:40 DRONRIJP 9035BW Denderend overleden dreunend geluid. Waarom de vliegroute niet richting Winsum. VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: eindoefening WIC, we snappen de impact. Nut en 

noodzaak.

E

LW24033 06-10-2021 09:41 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor VLI 1 MIL KLU J D Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

LW24057 06-10-2021 09:45 FRANEKER 8801BC Te veel nagalm VLI 1 MIL KLU X D Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

LW24024 06-10-2021 09:45 MARSSUM 9034GM Goedemorgen,  

Gisteren een klacht ingediend ivm geluidsoverlast; dinsdag heeft maandag overtroffen. 

Vanaf 9.45 minimaal 15 vliegtuigen vertrokken, een uur later kwam er weer een deel binnen. Van 13.30-14.00 zijn 

er liefst 22 vliegtuigen opgestegen. Het houdt niet op.

We zijn nu 9.45 en het is weer een herhaling van maandag en dinsdag. Ik heb een fulltime baan en ben een weekje 

vrij.  Rustig wandelen, tuinieren of gewoon rustig in huis zitten is er niet bij. 

Hoe lang  gaat deze overlast nog duren, want het is een bron van ergernis. 

Ik probeer weer te genieten van mijn bakje cappuccino. 

Een fijne werkdag.

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: eindoefening WIC, we snappen de impact. Nut en 

noodzaak.

E

LW24023 06-10-2021 09:46 DRONRIJP 9035DK Enorme geluidshinder tot aan de pijngrens, weer naar binnen gevlucht. VLI 1 MIL KLU J D toelichting: eindoefening WIC, flyer over WIC ter info. Kunnen 

ons impact voortstellen. Nut en noodzaak

E

LW24027 06-10-2021 09:50  MARSUM 9034HE Beste,

Moest bellen met dokter voor afspraak.

Is niet mogelijk als jullie vliegen.

Dus wachten tot dat jullie in de lucht zijn.

Daarna bellen , komen er nog een aantal overvliegen met veel kabaal.

Het moet toch mogelijk zijn om in een keer allemaal de lucht in te gaan.

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: eindoefening WIC, we snappen de impact. Nut en 

noodzaak. Vanwege veiligheidsredenen is het niet mogelijk om in 

een keer " allemaal de lucht in te gaan" - onderlinge afstand

E

LW24025 06-10-2021 09:50 SINT 

ANNAPAROCHIE

9076PP F35 klacht 9.45 enorme herrie niet normaal in ons huis. stress nivo naar 10! toch is het huis redelijk geïsoleerd. 

heftig! Het is niet twee tellen het blijft kwartier van rommelen en zwaar brommen. Heel naar dat het hoorbaar blijft tot 

ver in huis. laat staan buiten!! 7 oktober dus herrie maar 6 oktober ook op twee tijdstippen heel lang veel herrie. En 

niet met een kwartier klaar nee zeker niet anders zou ik niet schrijven. Nu weer 10.00 het blijft doorgaan wat een 

herrie en dan is het nog niet eens pal over het hoofd. Afschuwelijk gewoon. zo vaak, zoveel. had voor een ander 

toestel gekozen wat een ellende!! iets wat de bevolking ook draagt. dit is niet normaal.

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

LW24026 06-10-2021 09:56 DRONRIJP 9035DK Het wordt steeds gekker met de herrie, de heren willen zich even uitleven tijdens de oefening die al voorbij had 

moeten zijn

VLI 1 MIL KLU J D toelichting: eindoefening WIC, flyer over WIC ter info. Kunnen 

ons impact voortstellen. Nut en noodzaak

E

LW24029 06-10-2021 10:00 FRANEKER 8802BG De afgelopen weken verschillende ochtenden zo veel lawaai dat ik er wakker van wordt. Vanwege werk ga ik 

meestal rond 03.00uur naar bed.

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

LW24032 06-10-2021 10:00 MARSUM 9034HL Vanochtend een ongelooflijke hoeveelheid vliegbewegingen met ontzettend veel geluid. Echt ondragelijk, eigenlijk al 

2 weken maar dit spant de kroon. 

Niet leefbaar voor mens en dier. Ookal zal het een oefening of examen zijn, dit kan zo echt niet.

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: WIC periode, 3x getracht tel.contact te krijgen, soort 

fax geluid, vandaar per mail. 

E

LW24028 06-10-2021 10:00 DRONRIJP 9035DK Maar even een melding dat het geluid buiten proporties is, pijngrens VLI 1 MIL KLU J D toelichting: eindoefening WIC, flyer over WIC ter info. Kunnen 

ons impact voortstellen. Nut en noodzaak

E

LW24060 06-10-2021 10:00 BRITSUM 9055MA Er wordt hier gevlogen boven oa britsum het kabaal is oorverdovend, de vliegroutes worden niet genomen en men 

laat de vliegtuigen oorverdovend stationair draaien en zetten wegen af voor spotters, die er niet zijn. ik fiets er 2 tot 4 

keer per dag langs en zie geen spotter bij jelsum dus waarom  oorverdovend en dat duurt al meer dan 2 weken lang 

elke dag.

en dan ook nog boven de 100 decibel.

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: eindoefening WIC, begrijpen impact.Nut en 

noodzaak.

E



LW24055 06-10-2021 10:45 MENAAM 9036NS Klacht is een algemene klacht over de lawaaioverlast die wij ervaren als er gevlogen wordt met de F-35. 

Heb lang gewacht met klagen, maar de maat is nu bijna vol!

De geluidsoverlast van de F16 was vervelend, maar de geluidsoverlast van de F-35 is zowel psychisch als fysiek 

haast onverdraaglijk. Het geluid gaat helemaal door je lichaam, letterlijk door merg en been en is zeer zeer luid. Zo 

luid dat je binnenshuis, met alle ramen gesloten de TV niet meer kunt verstaan en niet meer een fatsoenlijk gesprek 

kunt voeren. (wonen in zeer goed geïsoleerd huis.)

Hoef geen verhaaltje terug over hoe noodzakelijk de vluchten zijn, dat doet nml. niks af aan de overlast.

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: eindoefening WIC, begrijpen impact.Nut en 

noodzaak.

E

LW24059 06-10-2021 11:10 RINSUMAGEEST 9105LK Beste lezer.

Dank u wel voor het behandelen van deze klacht.

Sinds de F35 gestationeerd is op luchtbasis Leeuwarden ervaren wij geluidsoverlast  van overvliegende toestellen.

Het is op het moment zo erg, dat als de vliegtuigen overvliegen wij het gesprek wat er gevoerd word binnen en 

buitenshuis niet meer kunnen voeren.

Met tot gevolg van piepende oren door het lawaai.

Ik en met mij vele anderen, zouden graag willen dat het geluidhinder terug word gebracht naar acceptabel niveau 

Vriendelijke groet 

D. Wiegersma 

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: eindoefening WIC, begrijpen impact.Nut en 

noodzaak.

E

LW24035 06-10-2021 11:33 KOARNJUM 9056LK Niet alsof dit de eerste keer is dat ik hinder ondervind van de vliegtuigen. Doch vandaag weer ongelooflijke herrie. 

Bij het landen precies boven onze woning, zou zeggen verleg de coördinatie naar rechts, maar dat zou te simpel 

zijn. Een andere locatie lijkt mij nog beter, je wordt er schijtziek van.

Je loopt hier bij stijgen en landen van die ondingen met je vingers in de oren. Waarom deze klacht ?

We weten allemaal wel dat het geen donder helpt,

weer een duur iemand van defensie die zich bezig moet houden om de klachten te turven. Nou succes ermee, hier 

hoef je geen opleiding voor hebben genoten. Ben benieuwd naar de reactie, zal wel een standaard zinnetje zijn: ''Wij 

betreuren uw klacht". 

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: eindoefening WIC, begrijpen impact.Nut en 

noodzaak.

E

LW24041 06-10-2021 13:30 CORNJUM 9056PM Er gingen tussen 13.30 en 14.00 uur wel 50 vliegtuigen met donderend geweld de lucht in !!!!!

Horen en zien vergaat je 

Volgens mij kan het allemaal veel stiller als die piloten maar willen 

Jullie roepen natuurlijk weer , ja het is een oefening 

Het is ook als er geen oefening is veel onnodige herrie met opstijgen en landen 

Een paar piloten doen het keurig zonder veel lawaai , het kan dus wel!!!!

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: WIC eindoefening, begrijpen de impact. Nut en 

noodzaak. Info over geluid F-35.

E

LW24036 06-10-2021 13:40 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor VLI 1 MIL KLU J D Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

LW24037 06-10-2021 13:40 RINSUMAGEAST 9105AT Straaljagers vliegen tegenwoordig bijna iedere dag over. Het geluid gaat door merg en been. Ik werk thuis en heb 

online overleggen. Dit is ondertussen niet meer te doen. Wat is er veranderd? Het is veel meer als een maand of 2 

geleden. 

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: eindoefening WIC, begrijpen impact.Nut en 

noodzaak.

E



LW24040 06-10-2021 13:42 LEEUWARDEN 8918LR Is het nu eens afgelopen met die gigantisch overlast gebulder, trilling en kerosinestank?? Defensie gedraagt zich 

hier alsof ze het alleenrecht hebben hier boven omwonenden zonder vergunningen en op basis van leugens met de 

belevingsvluchten en negeren klachten!

In Noorwegen werden de huizen afgebroken hier kan het ongestoord plaatsvinden!!

Meer dan 87  DB 4161alle meetpunten rood Nog nooit zulke mislukkelingen meegemaakt die worden bijgebracht 

tijdens de lange cursus hoe je omgaat met je omgeving, je bent hier ongevraagd te gast en misdraagt zich, staat niet 

open voor eerlijke en transparante  antwoorden.. Communicatief chronisch gebrek. Schaam je diep..

2100 2200 jakkeren ook heen en terug is lijkt hier wel groot Pretpark..

1521 1522 1523 1524 1550 1552 1545  Mze 52 1547 1550 1535 1540 1541 1542 etc  etc 

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

11 m

F35 knalt met 99db langs meetpunt Wyns. Vliegpad en meetpunt liggen ver van elkaar af. Daadwerkelijke herrie 

onder vliegpad ver boven de 100db. Schandalig 

@Kon_Luchtmacht

 wat jullie ons allen hier aandoen. Werkelijk SCHANDALIG. 

#vlbleeuwarden

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden heeft geretweet

Jelle de Beer

@Jde_Beer

·

1 okt.

Ik ben die nieuwe vliegende Fyra wel een beetje zat nu. #F35 

@geluidsmeetnet

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden heeft geretweet

Elise

@Frisian77

·

4 u

@geluidsmeetnet

 het is weer bal een half uur prachtig weer maar alleen maar keiharde #F35 terreur 

@VlbLeeuwarden

  

@Defensie

 

@provfryslan

  

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend geluid. Melder staat niet open 

voor onze uitleg. Met COVM vertegenwoordiger besproken hierop 

niet meer te reageren. Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW24038 06-10-2021 13:43 OENTSJERK 9062EX Het is de laatste tijd wel bar en boos met laagvliegen vanaf vliegveld Leeuwarden/Marssum, ook boven ons dorp. 

Het is een dusdanige verstoring dat mijn werk er onder te lijden heeft. En dan zit ik nog binnen, buiten in de tuin 

staan is helemaal niet te doen. Kan hier alstubllieft wat mee gedaan worden!

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: eindoefening WIC, begrijpen impact.Nut en 

noodzaak. In gesprek met dorpsbelangen om te kijken naar 

mogelijkheden.

E

LW24039 06-10-2021 13:45 LEEUWARDEN 8918LT Goedemiddag,

Alsof het vanochtend nog niet genoeg geweest is met de extreme herrie, 23 achter elkaar opgestegen!

Zojuist weer massaal de lucht in met die bulderbakken! 

Gedreun houdt minuten lang aan na opstijgen. 

Schandalig en niet meer normaal waar jullie ons hier mee opschepen. 

Noch WIC , noch "landsbelang" is een excuus voor deze tering herrie boven bewoond gebied!!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend geluid. Melder staat niet open 

voor onze uitleg. Met COVM vertegenwoordiger besproken hierop 

niet meer te reageren. Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW24043 06-10-2021 13:45 STIENS 9051LA Wederom weer heel veel overlast, dit keer van een aaneenschakeling van opstijgende vliegtuigen. Wij proberen 

hier nog enigszins normaal te leven, maar het is schier onmogelijk. Het zal geen verrassing meer zijn, maar de 

F35's waren echt verschrikkelijk.   

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

LW23971 06-10-2021 14:25 BITGUM 9044NP De herrie die deze vliegtuigen maken vind ik verschrikkelijk. Potverdorie dat dit allemaal kan. Ik weet niet of dit soort 

klachten nog iets mee word gedaan. Ik zou zeggen zoek een locatie waar het kan ,en niet hier zo dicht bij de 

inwoners die rustig willen leven en wonen..... 

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: eindoefening WIC, begrijpen impact.Nut en 

noodzaak.

E

LW24054 06-10-2021 14:45 STIENS 9051LA Jullie maken het nu wel erg bont vandaag: zelfs landende toestellen (over Marsum) vliegen over onze boerderij. 

Nog nooit eerder vertoond. Maar weer meer overlast vliegbasis Leeuwarden... 

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

LW24123 06-10-2021 15:00 LEEUWARDEN 8916ER Veel overlast door vliegtuigen van LW VLI 1 MIL KLU J D X

LW24051 06-10-2021 15:00 MARSUM 9034GX Op 05-10-2021 stegen tussen 09:45 en 10:45 meer dan 30 vliegtuigen op. Vandaag, 06-10-2021, is het niet 

anders en rond 15:00 vindt men het blijkbaar ook nodig om boven het dorp meermaals extra exhaust te laten horen. 

De noodzaak voor defensie is voor mij geen discussie, sterker nog, de geopolitieke ontwikkelingen beschouwend is 

uitbreiding spoedig nodig. Maar dit is ronduit onleefbaar, ik kan zo mijn thuiswerk niet zonder ergenis verrichten.

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: eindoefening WIC, begrijpen impact.Nut en 

noodzaak.Landing middagwave op RW05. Vanwege de wind is 

voor het eerst tijdens de eindoefening vanaf 05 gevlogen

E

LW24049 06-10-2021 15:00 DRONRYP 9035VC Wel erg uitbundig allemaal vandaag. VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: eindoefening WIC, begrijpen impact.Nut en 

noodzaak.Landing middagwave op RW05. Vanwege de wind is 

voor het eerst tijdens de eindoefening vanaf 05 gevlogen

E

LW24050 06-10-2021 15:00 MENAAM 9036LH Veel geluidsoverlast van de vliegtuigen het is zo erg  de vloer trilt ervan en het is zo'n fluitend geluid wat erg 

vervelend is.

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: eindoefening WIC, begrijpen impact.Nut en 

noodzaak.Landing middagwave op RW05. Vanwege de wind is 

voor het eerst tijdens de eindoefening vanaf 05 gevlogen

E

LW24046 06-10-2021 15:00 MENAAM 9036LP Geluidsoverlast

Ik heb het idee dat de vliegtuigen extra laag vliegen en nog eens een extra dot gas geven.

Wat een kut dingen. 

Voorheen met de F16 was het nog vrij goed te doen, maar de JSF is een klote ding!

VLI 1 MIL KLU J D Taalgebruik Toelichting: eindoefening WIC, begrijpen impact.Nut en 

noodzaak.Landing middagwave op RW05. Vanwege de wind is 

voor het eerst tijdens de eindoefening vanaf 05 gevlogen

E



LW24044 06-10-2021 15:00 MINNERTSGA 9047HL ook vandaag weer extreem geluidsoverlast door de overvliegende straalagers. Vliegen meerder keren per dag over 

met xtreem lawaai... 

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: eindoefening WIC, begrijpen impact.Nut en 

noodzaak.

E

LW24045 06-10-2021 15:00 SINT 

ANNAPAROCHIE

9076PP Extreme harde herrie over het huis. een nabrander ofzo. niet normaal drie keer keihard. nokken nu VLI 1 MIL KLU J D Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

LW24053 06-10-2021 15:03 LEEUWARDEN 8918LR Schandalig wat hier wordt neergezet, met veel gebulder en kerosinestank dwars door de kerkklokken, geen respect 

door de levenden laat staan voor de doden. We worden  vergast door de kerosine en hebben jullie nu met het 

afschieten van de lichtkogels het "Eeuwige Licht" gezien of gaat er nog steeds geen lampje branden.??

Vechten om een plekje met zoveel straaljagers  totaal geen oog voor de omgeving .Ernstig gebrek!

Graag het ware verhaal daar hebben we recht op!!

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

53 m

Het is niet bevatten hoe groot de impact is van de enorme herrie van vliegbasis Leeuwarden... Heel Noord-

Friesland inclusief de Waddeneiland gaan gebukt onder herrie. Dit is eenvoudigweg veel te veel. Dit doe je mensen 

niet aan 

@Kon_Luchtmacht

.

Citeer Tweet

Jaap van der Meer

@harelama

 · 1 u

Als antwoord op @geluidsmeetnet en @Kon_Luchtmacht

Ik probeer les te geven in het NHLStenden gebouw, en ook regelmatig in de Kanselarij, binnenstad; door deze 

herrie meerdere malen lessen stil moeten leggen; focus en concentratie zijn weg; met dank aan defensie

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

1 u

F35 knalt met 99db langs meetpunt Wyns. Vliegpad en meetpunt liggen ver van elkaar af. Daadwerkelijke herrie 

onder vliegpad ver boven de 100db. Schandalig 

@Kon_Luchtmacht

 wat jullie ons allen hier aandoen. Werkelijk SCHANDALIG. 

#vlbleeuwarden

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden heeft geretweet

Jelle de Beer

@Jde_Beer

·

1 okt.

Ik ben die nieuwe vliegende Fyra wel een beetje zat nu. #F35 

@geluidsmeetnet

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden heeft geretweet

Elise

@Frisian77

·

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend geluid. Melder staat niet open 

voor onze uitleg. Met COVM vertegenwoordiger besproken hierop 

niet meer te reageren. Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW24048 06-10-2021 15:05 MENAAM 9036KS Groot aantal vliegtuigen.

Laag vliegen over de bebouwde kom en huizen. Heel veel lawaai.

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: eindoefening WIC, begrijpen impact.Nut en 

noodzaak.Landing middagwave op RW05. Vanwege de wind is 

voor het eerst tijdens de eindoefening vanaf 05 gevlogen

E

LW24047 06-10-2021 15:05 MENALDUM 9036NP Wederom asociaal vliegen. Kan mezelf nie verstaanbaar maken. Doe er wat aan GvD. VLI 1 MIL KLU J D Taalgebruik Toelichting: eindoefening WIC, begrijpen impact.Nut en 

noodzaak.Landing middagwave op RW05. Vanwege de wind is 

voor het eerst tijdens de eindoefening vanaf 05 gevlogen

E

LW24097 06-10-2021 15:05 BITGUMMOLE 9045PB Gigantisch veel geluidsoverlast rond 15.00 uur gedurende plm 15-20 minuten boven Ingelum. I.v.m. paarden die 

daar in de wei staan moest ik ter plekke iemand bellen. Een gesprek voeren was niet mogelijk. Je zult 112 maar 

nodig hebben ... Wat weer een machtsvertoon, schaamteloos! 

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: eindoefening WIC, begrijpen impact.Nut en 

noodzaak.

E

LW24114 06-10-2021 15:05 BITGUMMOLE 9045RA Overlast, dit is de zoveelste keer dat ik het meld. VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding, waarbij in grote formaties werd 

gevlogen. Hierbij is het onvermijdelijk dat er overlast wordt 

ondervonden. Melder hierover drei keer gebeld, maar niet te 

spreken gekregen

3

LW24052 06-10-2021 15:10 LEEUWARDEN 8918LT Eindelijk uitgebulderd vandaag ??

Niet normaal meer de herrie en de kerosinestank zojuist.

En dan ook nog ter verhoging van jullie "feestvreugde" lichtkogels afschieten..!!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend geluid. Melder staat niet open 

voor onze uitleg. Met COVM vertegenwoordiger besproken hierop 

niet meer te reageren. Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW24056 06-10-2021 15:11 MARSUM 9034GV Toch maar weer reageren. Een toestel ging landen en wist 122 db. geluid te produceren. En dat binnen 24 uur na  

het bezoek van omroep Fryslân , hetgeen op de basis vast is opgevallen.

Moeten we alles maar slikken?  De basiscommandant en al zijn voorgangers beklemtonen steeds dat ze een goede 

buur willen zijn, maar de omgeving merkt daar weinig van. Een goede buur gaat ook wel eens op bezoek bij de 

buren, maar nadat ik een onzinnig antwoord kreeg van de afdeling voorlichting op een serieuze opmerking en deze 

communicatie medewerkster uitnodigde voor een kop koffie werd het stil aan de overkant.

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: gesproken met melder. aangegeven dat we vanwege 

COVID nu geen bezoeken en bezoekers ontvangen. Dat ik hem 

op de lijst zet voor volgende x op de koffie bij de vliegbasis. 

J

LW24160 07-10-2021 09:53 JELSUM 9057LG Ik heb vorige week een heel verhaal geschreven over de geluidsoverlast die op die donderdag werd veroorzaakt. Ik 

ben die dag naar Franeker gereden en de eerste starten waren rond kwart voor 10 en ik heb de hele weg naar 

Franeker (vanaf Jelsum) vele vliegtuigen over me heen horen scheren (op snelweg met radio aan). 

Levensgevaarlijk voor het verkeer en heel beangstigend voor mens en dier, wat een verschrikkelijke herrie. Zo 

onnodig. Hier kan echt nooit een vergunning voor zijn afgegeven, ons huis trilt ervan.

VLI 1 MIL KLU J D Angst, Dieren Toelichting: info F-35 geluid, nut en noodzaak. Geen wet of 

regelgeving met maximum geluidsproducite. Wel wet 

geluidzonering. Vliegbasis Leeuwarden houdt zich aan de 

vastgelegde geluidszonering.

E



LW24085 07-10-2021 10:00 LEEUWARDEN 8918LR Staatssecretaris: Vliegers F-35 proberen het lawaai te dimmen

Luchtmachtvliegers van de nieuwe straaljager F-35 proberen het lawaai tijdens starts en landingen in Leeuwarden 

beter onder controle te krijgen.

Sinds de komst van de F-35 naar Leeuwarden zijn de geluidsklachten van omwonenden aanmerkelijk gestegen. 

Sinds de komst van de F-35 naar Leeuwarden zijn de geluidsklachten van omwonenden aanmerkelijk gestegen. 

FOTO AFP

Saskia van Westhreenen • 3 februari 2021, 16:49 • Friesland

Deel dit artikel

 West 96 DB Noord 93DB langdurig gebulder boven de 90 Db en Kerosinestank!

3100 MIG02 1531 1532  Beast 22 Beast 23  1534 1521 15221523 1524 1525 1527 1530 1555 1656 1557 1560 

1545 1546 1547 1550 1541 1542 1543 1544 1535 1536 1537 1540 compleet gestoord!!

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

12 m

Niet wegkijken hoor: 
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VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend geluid. Melder staat niet open 

voor onze uitleg. Met COVM vertegenwoordiger besproken hierop 

niet meer te reageren. Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW24066 07-10-2021 10:00 DRONRIJP 9035VK Een oorverdovend lawaai waar bijna geen eind aan komt. Het is buiten niet te wezen, oren dicht. Een 

misselijkmakend gevoel erbij. 

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

LW24100 07-10-2021 10:00 BITGUMMOLE 9045PB Gigantisch veel geluidsoverlast gedurende plm 10 minuten in Ingelum waar ik met een groep mensen buiten ah 

sporten was. Enkele personen vluchtten naar binnen en anderen bedekten de oren. Onvoorstelbaar dat dit mag 

plaatsvinden boven bewoond gebied. Je krijgt zo langzaamaan het gevoel dat e.e.a. moedwillig gebeurt, lekker even 

gas op de plank ...

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: WIC eindoefening. Geen wet of regelgeving met 

maximum geluidsproducite. Wel wet geluidzonering. Vliegbasis 

Leeuwarden houdt zich aan de vastgelegde geluidszonering. Nut 

en noodzaak. Niet onze intentie om onnodig overlast te 

veroorzaken.

E

LW24105 07-10-2021 10:00 JELSUM 9057LB Het was vanochtend echt teveel. Teveel geluid en teveel trillingen. Onze paarden, die echt wel wat gewend zijn en 

normaal niet reageren op het geluid van de straaljagers, waren nu behoorlijk overstuur. En dat terwijl de vliegtuigen 

niet naar onze kant opstegen. De trillingen waren zo hevig dat het dak van de kapschuur mee begon te soneren.

U kunt begrijpen dat het weiland aan gort is. Dit moet niet meer zo.

VLI 1 MIL KLU J D Angst, Dieren Toelichtibng; eindoefening WIC, vervelend dat uw paarden zo 

geschrokken zijn. Nut en noodzaak, veiligheid. 

E

LW24094 07-10-2021 10:02 LEEUWARDEN 8916AA Van 10:02 tot 10:23 last van stijgende / dalende vliegtuigen. Stoort werk. Krijg klachten van deelnemers online 

workshop. 

Aangezien ik als ondernemer afhankelijk ben van tevredenheid van onze klanten komt dit relatie met mijn klanten 

absoluut niet ten goede!!

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: melder woont al jaren in Friesland, nu veel last in 

werksituatie, online workshop. Overweegt om te gaan verhuizen. 

Bedankt voor het mooie gesprek, geeft hij aan. 

J

LW24079 07-10-2021 10:05 LEEUWARDEN 8915KD Vandaag weer een onacceptabel donderend geweld dat mens en dier tergt. Het hele bataljon aan F35 gaat laag en 

traag de lucht in en stuwt met bulderende motoren dat akelige dure onnodige ding de lucht in. De F16 had en heeft  

een acceptabel geluid. I

Ik wil niet gebeld worden, waarom moet ik mijn telefoonnummer dan invullen.

Ik ben bekend met het feit dat er niks verandert en u volhardt in de stelling dat het aantal decibels verantwoord is in 

uw mateloze bewondering voor deze straaljager.

VLI 1 MIL KLU J D toel.: info F-35 geluid, nut+noodzaak. Geen wet- of regelgeving 

met  max. aan geluidsproductie. Wel wetgeving geluid en 

vliegbewegingen: geluidzonering rondom vliegbasis. Vlgbasis 

houdt zich aan de vastgelegde geluidszonering

E

LW24067 07-10-2021 10:06 DRONRYP 9035BT 10 minutenlang oorverdovend lawaai van vliegtuigen.  Het doet letterlijk pijn aan je oren en het maakt normaal 

functioneren in huis onmogelijk. Stop met het vliegen over woonwijken want dit is schadelijk voor mens en dier!

VLI 1 MIL KLU J D Dieren, Gezondheid toelichting: eindoefening WIC, snappen impact. Nut en noodzaak. E

LW24068 07-10-2021 10:10 LEEUWARDEN 8918MA Zware geluidsoverlast maakt dezer dagen thuiswerken regelmatig vrijwel onmogelijk.

Ook vandaag zijn online colleges en telefonische spreekuren weer geregeld verstoord/onmogelijk gemaakt.

VLI 1 MIL KLU J D toelichting: WIC eindoefening, snappen de impact. Nut en 

noodzaak. 

E

LW24070 07-10-2021 10:10 DRONRYP 9035AD Niet alleen om 10:10u maar een halfuur lang rond die tijd heeft u ons dorp, de inwoners, de jeugd op de scholen, de 

dieren etc wederom "getrakteerd" op véél te laag overvliegende vliegtuigen met en zonder hun (feestje) de 

naverbranders aan. Al met al weer een vreselijk, oorverdovend en ziekmakend kabaal! U en de vliegers zullen weer 

genoten hebben, hier zijn weer vele mensen en dieren onrustig en ongelukkig geworden van uw vreselijke helse 

kabaal. 

VLI 1 MIL KLU J D toelichting: begrijpen overlast, nut en noodzaak. Grondwettelijke 

taak. Lid van de NAVO. 

E

LW24063 07-10-2021 10:10 DRONRIJP 9035DK Omroep Fryslân gezien. Ben niet de enige waarbij de pijngrens wordt bereikt, dorpen worden onleefbaar gemaakt.

Noorwegen is een heel groot en leeg land daar kan ook gevlogen worden maar nee het moet in het dichtbevolkte 

Nederland. Dit is gewoon een verdienmodel voor de luchtmacht geworden, oefeningen in Nederland.

VLI 1 MIL KLU X D toelichting: .nut en noodzaak, oefeningen zijn nodig vanwege 

opleiding en training vanuit grondwettelijke taak.  en vanuit 

lidmaatschap NAVO. 

E



LW24072 07-10-2021 10:10 MENALDUM 9036ML Al dagenlang wordt mijn concentratievermogen en mijn humeur verpest door allerlei typen vliegtuigen die vanuit 

verschillende richtingen met heel veel lawaai over het dorp vliegen. Het gaat alle perken te buiten.  Ik kan mijn werk 

niet verrichten. 

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: WIC periode, we begrijpen de impact. Nut en 

noodzaak. 

E

LW24108 07-10-2021 10:10 STIENS 9051SB Het  tijdstip is bij benadering. Er was een groot gedeelte van de dag zeer veel lawaai boven Stiens. 

Wanneer stopt dit ziekmakende lawaai?? 

Graag overleg! 

VLI 1 MIL KLU J D Geluidshinder F-35, gesprekken hierover met wederzijds respect. 

duidelijk dat er veel klachten over geluid zijn. Met melder 

afgesproken dat zijn overige meldingen t/m 08-10 hierbij 

besproken zijn en afgemeld worden. Bedankt voor terugbellen!

J

LW24065 07-10-2021 10:12 MENAAM 9036PA Het is niet te doen om thuis te werken met deze herrie van jullie vliegtuigen op de achtergrond. Ik heb net mijn zoom 

meeting af moeten sluiten omdat ik niet te verstaan ben! Dit is al de zoveelste klacht die ik indien tegen het lawaai 

van jullie vliegtuigen en er wordt helemaal niets mee gedaan! Ik heb meerdere keren aangegeven dat jullie je alleen 

richten op de omliggende dorpen, maar ook Menaam, Berlikum en Dronryp zijn omliggende dorpen die heel veel 

geluidoverlast ervaren. Wanneer worden deze dorpen meegenomen in jullie beleid? Bij deze nodig ik jullie weer uit 

om eens in mijn huis of nog erger in mijn tuin te gaan zitten als jullie mensen overvliegen. Het is niet te doen!

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: impact, WIC eindoefening, nut en noodzaak. E

LW24064 07-10-2021 10:14 DRONRIJP 9035DK Wederom tot de pijngrens een enorm lawaai. De meters slaan weer uit op de meetpunten, maar het is een beleving VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: nut en noodzaak. In een eerdere reactie heeft u 

toelichting gekregen over het geluid en de werking van het 

geluidsmeetnet, dat laten we hierbij dan ook achterwege

E

LW24082 07-10-2021 10:14 DRONRYP 9035GK Nu en ook in de afgelopen weken is het geluid bij het overvliegen van jachtvliegtuigen zeer intens.

Wij zijn in het verleden gewend van overvliegende F16 vliegtuigen. Maar nu deze zijn vervangen door F35 is het 

geluid bij overvliegen (opsteigen/landen) vele malen meer toegenomen.

Het geluid is per toestel intenser geworden en gezien er meer toestellen operationeel zijn t.o.v. F16 toestellen komt 

het ook dus vaker voor.

Bij aanschaf van de nieuwe F35 toestellen zou het geluid gelijk moeten blijven en dus zijn. Dit is dus zeker niet het 

geval en omgevingsgeluid is drastich toegenomen.

Ook het nemen van bochten bij landen (over dorp Menaam/Marsum) is het geluid vele malen erger dan bij lading 

F16.

Het lijkt mij een goede reden om in alle omliggende dorpen bewoners deze vraag te stellen over "Ondervindt u meer 

omgevingsgeluid sinds F35 jachttoestellen in gebruik zijn genomen in Leeuwarden".

Dit moet een onafhankelijk onderzoek zijn om keuring van eigen vlees te voorkomen

VLI 1 MIL KLU J D toelichting; eindoefening WIC, impact, nut en noodzaak. In 

gesprek met dorpsbelangen.

E

LW24069 07-10-2021 10:15 FRANEKER 8801BC Buiten geen gesprek kunnen voeren VLI 1 MIL KLU J D Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

LW24106 07-10-2021 10:15 LEEUWARDEN 8918LW Gister teruggekomen van een lange vakantie in het buitenland. Vanmorgen moest ik rond 10.00 uur het uitladen 

van de caravan onderbreken vanwege extreem vliegtuiglawaai. Het was buiten huis niet te harden. Wat mij opviel 

waren cirkelvormige condensstrepen boven de wijk. Het waren dus geen opstijgende af dalende toestellen maar er 

werden rondjes boven de woonwijk gevlogen. Dit is naar mijn mening volstrekt onnodig en dit gedrag wekt de indruk 

dat jullie lak hebben aan de omgeving.

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

LW24078 07-10-2021 10:15 LEEUWARDEN 8926RX Een hard brullend geluid dat minuten lang doorgaat, waarschijnlijk door het opstijgen met naverbrander. Ik vind dit 

geluidsniveau, of eigenlijk herrie, niet meer van een acceptabel niveau en zorgt gewoon voor teveel overlast. 

VLI 1 MIL KLU J D toelichting; eindoefening WIC, impact. Nut en noodzaak. E

LW24071 07-10-2021 10:15 DRONRYP 9035VM Al voor de 4e ochtend op rij enorme geluidshinder van straaljagers vanaf Vliegbasis Leeuwarden. Het trilt binnen! VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: eindoefening WIC, nut en noodzaak. Impact. E

LW24074 07-10-2021 10:15 STIENS 9051HZ Straaljager terreur, ieder dag weer.

Onze leefomgeving wordt verpest door de F35.

Al bijna twee weken oefenen elke dag, het geluid is oorverdovend en gekmakend. De dakpannen liggen te 

rammelen op het dak alles in huis resoneert en trilt.

Thuis werken zit er niet in.

Wat doen jullie eraan? Niets vrees ik

VLI 1 MIL KLU J D toelichting: eindoefening WIC, nut en noodzaak. E

LW24076 07-10-2021 10:15 JELSUM 9057LG Absurd veel lawaai! Pannen staan te trillen op fornuis. DENK OOK EENS AAN DE OMWONENDEN! VLI 1 MIL KLU J D Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

LW24073 07-10-2021 10:19 MENAAM 9036VP De hele week vliegen hier die straaljagers al laag over. Het is een grote herrie, zelfs binnen zit ik met de vingers in 

de oren vanwege het onaangename geluid. Niet te harden dit.

VLI 1 MIL KLU J D Toelichtin: WICeindoefening, impact. Nut en noodzaak. E

LW24083 07-10-2021 10:20 DRONRIJP 9035CE Ik weet dat er een examen gaande is op de basis. Maar dit slaat werkelijk nergens op.!!! Zoveel geluidsoverlast. 

Gister, woensdag 6, was het ook niet te doen in Dronrijp. Als je buiten wandelt, of in huis bent, gaan je oren suizen 

en piepen. Voor baby's in een wandelwagen/buggy, voor kinderen en volwassenen, ze lopen zo een 

gehoorbeschadiging op.  Voor de klas, als leerkracht in Dronrijp kun je 20 minuten stoppen met lesgeven/instructie. 

Je kunt niets. Ramen staan altijd open in verband met Corona en frisse lucht. Bij dichte ramen scheelt het 

nauwelijks. Wanneer je zou bellen met 112 op zo'n moment, kun je ze zeker niet verstaan. Je zult maar een 

telefonische instructie krijgen mbt een hartaanval, totdat de ambulance er is...  Als je thuiswerkt en in teams bent, 

kunnen collega's je niet verstaan. 

Drama dus!!

VLI 1 MIL KLU J D toelichting: WIC periode, begrijpen impact. Nut en noodzaak. E

LW24075 07-10-2021 10:23 DRONRIJP 9035VK Veel lawaai! VLI 1 MIL KLU X D Melder wenst geen reactie te ontvangen. X



LW24086 07-10-2021 10:25 VROUWENPAROC

HIE

9077PN Geachte heer mevrouw

Ik ben ambulant  crisis hulpverlener. Hierbij komt het voor door dat ik live gesprekken voer op locatie, bij cliënten 

thuis en telefoongesprekken voer in mijn eigen huis met ouders en/of kinderen welke in een acute onveilige situatie 

zitten. Dit kan te maken hebben met huiselijk geweld, poging of gedachtes suïcide en/of andere vormen van 

onveiligheid rond kinderen in een thuissituatie. 

Wanneer een ouder mij belt dan is het uitermate belangrijk dat ik mijn cliënten kan horen en meteen in kan spelen 

om interventies in te zetten om de acute onveiligheid te verminderen. Ook moet ik inschatten of mijn interventies 

voldoende zijn en/of ik eventueel gebruik moet maken van opschaling van hulp.

 

Ik ben deze ochtend bezig om een cliënt op afstand te coachen welke in een onveilige situatie voor zichzelf en haar 

kind zat aangaande huiselijk geweld. Doordat we meerdere keren gestoord werden kon in onvoldoende inschatten 

en interveniëren voor mijn cliënt. Was zeer storend dat ik haar niet kon verstaan door geluidsoverlast. Ook merkte 

ik, omdat ik het gesprek meerdere keren stop moest leggen dat dat spanning verhogend werkte bij mijn cliënt.

Op zich vind ik dit al verschrikkelijk, echter valt het op dat ik vaker door geluidsoverlast onvoldoende in staat ben om 

mijn werk naar behoren uit te voeren. Gestoord worden in een prive of collegiaal telefoongesprek is vervelend, 

echter onoverkomelijk en daar kan ik me, met lichte ergernis overheen zetten, echter als geluidsoverlast tot gevolg 

heeft dat het mijn prosessen beïnvloed en mijn werk en veiligheid van mijn cliënt nadelig beïnvloed dat vind ik 

onacceptabel. 

Vriendelijke groet,

Erwin van der Veen

VLI 1 MIL KLU J D toelichting: info F-35 geluid. Nut en noodzaak. E

LW24084 07-10-2021 10:28 LEEUWARDEN 8918LT Absurd wat een verschrikkelijke herrie. Een half uur lang extreem gebulder..Meetpunt Noord meerdere keren 90/92 

Db.

Dit gaat echt alle perken te buiten...een schandalige verstoring van de rust en ons welzijn hier.

Doen jullie vandaag misschien een wedstrijdje wie het meeste lawaai kan maken??

Stop met deze geluidsterreur! Jullie denken zeker nog steeds, dat jullie alleen op de wereld zijn...Abnormaal en 

asociaal om hier.. en in heel Noord Friesland  op een dergelijke manier te vliegen!! Respectloos!!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend geluid. Melder staat niet open 

voor onze uitleg. Met COVM vertegenwoordiger besproken hierop 

niet meer te reageren. Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW24077 07-10-2021 10:30 LEEUWARDEN 8918LM Hoeveel klachten moet een mens nog indienen voordat jullie hier iets aan doen? Het is hier werkelijk niet meer te 

harden en dat iedere dag! En dan gaat het ook nog eindeloos door. Onleefbare situatie!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend geluid. Melder staat niet open 

voor onze uitleg. Met COVM vertegenwoordiger besproken hierop 

niet meer te reageren. Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW24091 07-10-2021 10:30 LEEUWARDEN 8932ES irritant lawaai VLI 1 MIL KLU X D Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

LW24080 07-10-2021 10:30 SINT 

ANNAPAROCHIE

9076PP F35 extreme herrie vlakbij het Wad. veel vliegstrepen. redelijk op hoogte maar wat een een 

herrie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! en vaak en lang.

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

LW24119 07-10-2021 10:33 BRITSUM 9055MA Afgelopen weken zeer veel overlast en hinder vliegbasis LW. Wordt tijd voor geluid isolatie! VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: melder ontzettend veel lawaai, groot verschil tussen 

F-35 en f-16. Zou graag isolatie willen. Aangegeven dat er een 

werkgroep hierover geformeerd wordt - COVM 

J

LW24081 07-10-2021 10:40 STIENS 9051DT Met de oude straaljagers was er ook herrie maar niet zo extreem als nu. Dat was nog redelijk acceptabel. Heel erg 

mooi dat de jsf is gekomen maar wij als omwonenden hebben het er maar mee te doen! Ik vouw regelmatig in 1 als 

er een vliegtuig overkomt met de nodige herrie omdat mijn oren het geluid gewoon niet kunnen verdragen. Dan nog 

maar niet gesproken over het thuiswerken wat onmogelijk is door alle herrie van de jsf! En we zijn gedwongen om 

thuis te werken met Corona. Ik ben niet meer verstaanbaar voor collega’s! Heb het idee dat jullie met de jsf eerst 

mild hebben gevlogen en nu volop gaan… want wat een geluid! Het is niet meer normaal. Ook maken jullie de bocht 

hier boven stiens (begin Stiens). Volgensmij mag dat niet? Vliegen over de bebouwde kom? Begrijp best dat jullie 

moeten oefenen maar deze herrie kan gewoon niet meer!!! 

Nu is er geloof ik koffie pauze want er is een heerlijke stilte. ?? geniet van de koffie 

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: WIC periode, snappen impact. Nut en noodzaak. E

LW24087 07-10-2021 11:30 STIENS 9051AH Waarom waarom midden over het dorp? En maar gas bijgeven. Niet te geloven. Ik moet mijn werk en telefoontjes 

afbreken vanwege de volslagen onnodige overlast.

VLI 1 MIL KLU J D Melder eerder al telefonisch gesproken en per email uitleg 

gegeven over circuitlandingen over Stiens. Inmiddels is bekend 

gemaakt dat de vliegbasis onderzoek gaat doen naar het 

terugbrengen van geluid van de F-35. Melder hierover 

geinformeerd per email

E

LW24089 07-10-2021 11:30 STIENS 9051CA Geachte,

ik heb al meerdere malen een klacht ingediend over geluidsoverlast van Vliegbasis Leeuwarden. Elke keer wanneer 

ik een klacht indien krijg ik een standaard antwoord terug. Ik zou graag een keer een persoonlijk antwoord willen 

hebben. 

Ik weet dat er momenteel een oefening is, waardoor er meer vliegbewegingen zijn dan gebruikelijk. Ik ben me 

bewust van het feit dat dit nodig is, maar het geluid is niet normaal meer. Het gaat nu al zo'n 10 minuten achter 

elkaar door. Het geluid van de F35 is normaal gesproken al niet prettig (de kastjes rammelen in huis), maar nu is 

het overweldigend. Zoveel vliegtuigen en dan recht over de bebouwde kom. Als ik in de achtertuin sta zie ik ze recht 

boven me en ruik ik kerosinedampen. Ik vind het belangrijk dat u weet dat dit niet wenselijk is en ik vraag me af 

waarom de aanvliegroutes niet anders gekozen worden. Waarom is het nodig dat er zo laag over de bebouwde kom 

wordt gevlogen? 

VLI 1 MIL KLU J D toelichting: WIC periode, snappen de impact. Nut en noodzaak. E

LW24088 07-10-2021 11:37 STIENS 9051MS Wanneer stopt dat gedonder met die F35 eens. Niet te doen dit. Kan niet meer nadenken. Kan niet buiten verkeren. 

10 x erger dan f16. Waarom telkens over stiens vliegen. Huizen hier niet xtra geïsoleerd. 

VLI 1 MIL KLU J D toelichting WIC periode, nut en noodzaak. We begrijpen de 

impact.

E

LW24090 07-10-2021 11:40 STIENS 9051LA Daar zijn we weer, maar jullie ook.

De overlast van de landende toestellen gaat je normale denkvermogen te boven. Zoveel lawaai en trillingen. Onze 

katten vluchten inmiddels achter de tuinbank. We hopen maar dat jullie realiseren wat jullie ons hier aandoen. Van 

een normaal leven is nu geen sprake meer. Zoveel lawaai en stress. Het is triest dat dit allemaal maar mag en dat 

jullie dit ook uitvoeren. 

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

LW24107 07-10-2021 12:00 FRANEKER 8801AZ Enorme geluidsoverlast VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: eindoefening WIC, begrijpen impact.Nut en 

noodzaak.

E



LW24126 07-10-2021 12:00 JELSUM 9057RE Kan klachtenformulier niet invullen, gaat mis bij de tijd, vandaar dat ik bel. Gaat over de overlast in Jelsum VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: melder geeft aan dat isolatie 30 jaar oud is, dient 

nodig te worden vervangen. Gaat in de zomer vanwege lawaai 

naar camping. Is niet te doen, leefplezier enorm afgenomen. 

Aangegeven dat er een werkgroep isolatie is. 

J

LW24102 07-10-2021 13:54 LEEUWARDEN 8918LR Weer 90 Db west wat hier met veel gebulder tussen de gevels kaatst. We worden wederom   vergast door liters 

kerosine. Het internet knal er weer uit door zo dicht bij de zendmast massaal op te stijgen

en maar meer van dat moordwapentuig hier naartoe halen. Soort bij soort zulle we maar zeggen

Vooral de klachten blijven negeren en nergens transparant over zijn. Belazeren bij de belevingsvluchten is 

misleiding net als het bewust stilhouden van de oefening die in Noorwegen werd afgeblazen wegens afbreken 

huizen door de tsunami aan geluidsgeweld. Dan maar ongevraagd in Friesland  waar alles kan, toch??

Ondanks Brandbrief en regen van klachten geen vergunning op orde en de verantwoordelijken wegkijken onder het 

mom van Economisch  Belang Landsbelang. Hoe zit het met de gezondheid en Welzijn van Mens en Dier en 

natuur???? 

Schaam je diep met je "Wolkom" nummer 13 hopelijk ongeluksgetal!! en op het zelfde moment een record  van 12 

Db neerzetten!! Respectloos!

Vliegbasis Leeuwarden

@VlbLeeuwarden

·

22 u

Wolkom F-021! This afternoon, we received our 13th F-35 

@VlbLeeuwarden

 and the 21st for 

@Kon_Luchtmacht

! #NewKidOnTheBlock #R2IOC #322sqn 

@thef35

 

@Defensie

 

@Defensie_DMO

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden heeft geretweet

Elise

@Frisian77

Als antwoord op 

@VlbLeeuwarden

 

@Kon_Luchtmacht

  en 3 anderen

Bedankt weer voor de enorme verstoring van de #Wadden 

@waddentweets

 

@2eKamertweets

  

@Defensie

 

@PartijvdDieren

 herrie en herrie 

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend geluid. Melder staat niet open 

voor onze uitleg. Met COVM vertegenwoordiger besproken hierop 

niet meer te reageren. Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW24099 07-10-2021 13:55 FRANEKER 8801BC Geen gesprek kunnen voeren VLI 1 MIL KLU J D Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

LW24121 07-10-2021 13:56 DEINUM 9033WC Mevrouw is zeer emotioneel spreekt 5 x antwoordapparaat in:

samenvatting: Heb hartkloppingen en vindt deze overlast niet normaal meer, woon al 25 jaar in Deinum maar dit is 

heel erg.

Wil graag contact, is er een ander telefoonnummer zodat ik direct contact heb met de vliegbasis of iemand anders?

VLI 5 MIL KLU J D Angst, Gezondheid toelichting: eindexamen WIC, snappen de impact. Vervelend dat 

u lichamelijke klachten heeft. Konden u tel. niet bereiken vandaar 

per mail. Nut en noodzaak.  alg.nr. van SCOM doorgegeven (= 

niet voor klachten)

E

LW24120 07-10-2021 13:56 MARSSUM 9034GG Nog nooit is er de afgelopen tijd zoveel en zolang overlast geweest. Ben ongeneeslijk ziek, wil in de middag slapen 

en dit gaat niet door de overlast. Mijn huis trilt,. Schade aan milieu door uitlaatgassen het is te schandalig voor 

woorden. Stop hiermee

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 

Milieubelasting, 

Trillingen

Toelichting: intensief gesprek, mw. heeft kanker en heeft heel 

veel last van lawaai en trillingen. Is emotioneel , zware belasting 

voor haar, niet te doen. Ook milieuschade. 

J

LW24092 07-10-2021 14:00 LEEUWARDEN 8932ES irritant lawaai VLI 1 MIL KLU X D Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

LW24104 07-10-2021 14:00 DRONRYP 9035CW Ik weet dat er oefeningen zijn, maar het is echt absurd met het gevlieg. Vandaag had ik bezoek en vanwege het 

mooie weer zaten we in de tuin, waar echt geen normaal gesprek te voeren was. Dat we soms heel even onze mond 

moeten houden, dat weten we in dit dorp. Maar binnen een half uur niet een normale conversatie op gang kunnen 

houden is echt treurig. En dat gebeurt vaker de afgelopen weken. Ga oefenen waar geen mensen wonen. Waarom 

moet dat altijd hier boven één van de dichtst bevolkte landen van Europa?

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: woont boven luchtruim, nut en noodzaak. E

LW24103 07-10-2021 14:00 BITGUMMOLE 9045PB Vanmiddag stoeltje even buiten om van het zonnetje te genieten. Ik zat amper, o nee toch, ja hoor, daar komen ze 

weer. Gedurende 10 minuten zo niet langer, een enorme herrie die niet te verdragen was, dus maar weer naar 

binnen gevlucht. Toen wij hier plm 28 jaar terug kwamen wonen wisten we uiteraard van de vliegbasis. Maar dat het 

e.e.a. een dergelijke 'vlucht' zou gaan nemen... Het vertrouwen in de overheid neemt rap af. 

Tja, onnozele burger ...  

VLI 1 MIL KLU J D Toelichtibng: WIC, begrijpen de impact. Nut en noodzaak. E

LW24095 07-10-2021 14:00 STIENS 9051LN Al deze hele week enorm veel lawaai. Dit is écht niet acceptabel meer. VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: eindoefening WIC, begrijpen impact.Nut en 

noodzaak

E

LW24101 07-10-2021 14:10 FRANEKER 8801BC Geen gesprek kunnen voeren door lawaai VLI 1 MIL KLU X D Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

LW24093 07-10-2021 14:12 LEEUWARDEN 8926XJ Geluidsoverlast is dusdanig dat mijn college niet meer te volgen si. VLI 1 MIL KLU J D Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

LW24096 07-10-2021 14:12 MENAAM 9036NT VLIEGTUIGEN MAKEN HELE DAG VERSCHIKKELIJKE HERRIE. GISTEREN OOK AL. NA-VERBRANDERS 

BLIJVEN ONNODIG LANG AAN STAAN.

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: eindoefening WIC, begrijpen impact.Nut en 

noodzaak.

E

LW24124 08-10-2021 10:00 BRITSUM 9055MH hier gaan tegenwoordig de driedik gas gevulde ramen er zowat uit met al die oefeningen,

over co2 besparing gesproken.......

niet normaal de laatste week hoeveel herrie het hier is met al die vliegtuigen. begin me nu wel erg veel te ergeren 

aan de geluidsoverlast. zelfs op het wad bij de eilanden enz. lekker voor dier en mens zo(not).

dus bij deze is dit een klacht.

groeten Sake

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: eindoefening WIC, begrijpen impact.Nut en 

noodzaak.

E



LW24161 08-10-2021 10:00 JELSUM 9057LG Vrijdag, thuiswerkdag, want meestal hooguit 2 F16's die nauwelijks hoorbaar zijn en zeker niet storend wanneer in 

overleg. Terwijl ik mijn klacht typte, hoorde ik zeker 20 F35's opstijgen met oorverdovende herrie en een trillend huis 

tot gevolg. Ik begreep later dat er 30 F35's waren opgestegen of doorgestart. Ongekend en verschrikkelijk voor 

mens en vooral dier. Die arme beesten weten niet waar ze heen moeten vluchten. Daarnaast wordt het werken ons 

onmogelijk gemaakt op deze manier. Geef op z'n minst duidelijke vluchtschema's zodat we onze vergaderingen er 

op kunnen afstemmen, waarom kunt u toch geen rekening houden hiermee. Onbehoorlijk en verschrikkelijk. Weg 

met de F35, ik hoop heel erg snel!

VLI 1 MIL KLU J D toelichting: laatste dag WIC eindoefening, kunnen geen exacte 

tijden geven. Nut en noodzaak. 

E

LW24146 08-10-2021 10:30 LEEUWARDEN 8921VB Ongelooflijke herrie maken de straaljagers. Een normaal gesprek met de buurman lukte niet eens, gehinderd door 

oorverdovend lawaai.

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: eindoefening WIC, begrijpen impact.Nut en 

noodzaak.

E

LW24118 08-10-2021 10:45 LEEUWARDEN 8915GL Rond 10:45 uur stegen er een paar gevechtsvliegtuigen op, op vliegbasis Leeuwarden. Dit ging gepaard met 

abnormaal geluidsgeweld. Mijn dieren schrokken vreselijk en renden in blinde paniek door het huis heen. 

Waarbij de kater mijn iPad Pro die in een houder op een bijzettafel stond omver stootte en een kop koffie op de 

eettafel. 

Gevolg: Koffie over een maand oud tapijt en een scheur in het scherm van de iPad en het geluid is niet meer 

optimaal. 

Ik wil graag een vergoeding hier voor ontvangen. 

Het is al afzien om elke dag weer de geluidsoverlast van de basis te moeten verdragen. 

Het extreme kabaal van vanmorgen, zo hard dat dieren in paniek schieten, dat kan toch gewoonweg niet? 

Ik baal echt vreselijk. De iPad is nog maar net vier maanden oud. 

Zonder deze gigantische geluidsoverlast had deze schade er niet geweest en ik vind dan ook dat u verantwoordelijk 

bent voor de geleden schade. 

Repareren is geen optie. 

Ik wil een nieuwe apparaat. 

Want het kan niet zo zijn, dat ik en mijn dieren, in onze eigen woning moeten lijden onder activiteiten op een 

vliegbasis. 

U dient mensen en dieren te beschermen. 

Ik wacht uw reactie af. 

Vriendelijke groeten,

Rachel Holwerda 

VLI 1 MIL KLU J D Melding doorgestuurd naar afdeling Claims, die neemt de melding 

in behandeling en zorgt voor verder contact/afhadenling met 

melder

E

LW24113 08-10-2021 10:45 KOARNJUM 9056PB Afschuwelijk veel lawaai bij opstijgen. Dit is al meerdere weken het geval. Ik woon bijna 27 jaar onder de startbaan, 

maar dit slaat alles. Heb nog nooit een klacht ingediend.

Mijn personeel en gezin hebben last van de oren, een gesprek voeren tijdens het opstijgen is niet mogelijk, ook niet 

binnen kantoor..

Mijn paarden slaan op hol door het vreselijk luide lawaai! Wanneer mijn paarden blessures oid. op gaan lopen door 

de geluidshinder zal ik u dan ook aansprakelijk gaan stellen.

Wanneer gaat defensie wat doen aan deze afschuwelijke herrie?!

VLI 1 MIL KLU J D Dieren, Gezondheid groot drama voor mens/dier, nooit geklaagd,.Geen tel.gesprekken 

mogelijk, 20 medewerkers lopen kans op 

gehoorbeschadiging.Onhoudbaar. Paarden bijna doorhekken. 

Oordoppen via defensie? Op hoogte houden van maatregelen-

geluid

J

LW24133 08-10-2021 10:45 WYNS 9091BD F35 straaljagers vliegen direct over dorp Wyns.

Ernstige geluidsoverlast.

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

LW24112 08-10-2021 10:46 BITGUMMOLE 9045PL Hele week al flink geluidsoverlast dus deze klacht graag voor elke dag van deze week registreren. VLI 1 MIL KLU J D X



LW24117 08-10-2021 10:50 LEEUWARDEN 8918LR De oorlog is weer begonnen nu de mist is opgetrokken west 92 Db Noord 89 Db> langdurig gemiddeld 85DB> 

Geen isolatie maar wel gebulder/stank

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

9 m

Hier wonen mensen, spelen kinderen buiten, lopen dieren buiten en fietst schooljeugd van/naar school...

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden heeft geretweet

Ammerins Moss-de Boer - ???Regenboog love = love InjectiespuitInjectiespuit

@Ammerins

·

28 m

@VlbLeeuwarden

 Mensen, waarschuw even de volgende keer, dan haal ik even alle hangers voor de ramen weg en zet ik de planten 

in de vensterbank op de grond. Alles rammelt hier van tafel in BM! Die naverbranders mogen echt wel uit hoor...

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

18 m

Krankzinnige herrie (101db!) van een F35 boven Wyns. Dit dorp ligt zo'n 5 km van #vlbleeuwarden. Buiten de 

geluidscontour. Niets is er geïsoleerd. Meetpunt ver verwijdert van vliegpad. Daadwerkelijke herrie dus nog veel 

hoger. In Noorwegen gaat alles boven de 100db plat...

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden heeft geretweet

PvdD Fryslân

@PvdDFryslan

·

21 u

De straaljageroverlast boven Fryslân loopt de spuigaten uit. (Niet alleen!) omwonenden van de Vliegbasis zijn er 

klaar mee: 'nog nooit zo erg geweest'

Rug van hand met naar rechts wijzende wijsvingerhttps://omropfryslan.nl/nieuws/1097772-omwonenden-van-

vliegbasis-leeuwarden-klaar-met-geluidsoverlast-f-35

Maar Defensie doet nog een 'afscheidsrondje' met een transportvliegtuig..?

Rug van hand met naar rechts wijzende wijsvingerhttps://lc.nl/friesland/leeuwarden/Transportvliegtuig-Defensie-

neemt-afscheid-met-rondje-over-Nederland-en-vliegt-ook-over-Leeuwarden-27084128.html

Nadenkend gezicht

Citeer Tweet

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

 · 30 sep.

Niet wegkijken hoor: een dag vol oorlogsherrie ligt achter ons...

@D66Fryslan @cdafryslan @pvdafryslan @PvdDFryslan @VVDFryslan @pvvfrl @fryslan_fvd @GrienLinksFrysl 

@GlWaadhoeke @waddentweets @Gemeente_Lwd @cdkfryslan @sybrandbuma @freonen @LandschappenNL 

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend geluid. Melder staat niet open 

voor onze uitleg. Met COVM vertegenwoordiger besproken hierop 

niet meer te reageren. Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW24111 08-10-2021 10:50 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor VLI 1 MIL KLU J D Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

LW24110 08-10-2021 10:50 LEEUWARDEN 8933CG Geluidsoverlast. Lijkt wel of de wereld vergaat.. Niet normaal VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: vertrek deelnemers naar thuisbasis eindoefening 

WIC, begrijpen impact.Nut en noodzaak.

E

LW24116 08-10-2021 10:50 STIENS 9051LA Zijn we weer! Wat een overlast weer en wéér spant de F35 luid en duidelijk de kroon. Mag dit allemaal? En hebben 

jullie wel door wat er exact gaande is? Iedereen hoor je vol afschuw over het lawaai. 

Is er ook een andere manier om je onvrede tegen al dit lawaai kenbaar te maken? 

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

LW24145 08-10-2021 11:00 STIENS 9051KX En op 7-10 ook heel erg.

Weet dat er examens zijn, maar dit was niet te doen! Zelfs binnen, maar vooral in de tuin (zat vd najaarszon te 

genieten) en helemaal toen ik er onderdoor fietste op de Spoordyk!

In de 30 jaar dat we in Stiens wonen hebben we steeds geprobeerd vrede te sluiten met de aanwezigheid van de 

gevechtsvliegtuigen. 

Van de f16 vond ik het lawaai vervelend, maar vooral de kerosinegeur erg vies en dat gaf me een onbehaaglijk 

gevoel. Giftig?!

Van de f35 heb ik vooral last van het intense, niet aan te ontsnappen, lawaai. 

We proberen met het toegenomen geluid te leven, maar van de week vond ik het niet meer acceptabel. Vandaar dat 

ik nu (voor het eerst!) een klacht indien. 

VLI 1 MIL KLU J D toelichting: laatste dag eindoefening WIC, snappen de impact. 

Nut en noodzaak. 

E

LW24125 08-10-2021 11:00 GYTSJERK 9061BB De hele week hebben wij geluidsoverlast van de vliegbasis Leeuwarden.

Het lijkt bij tijd en wijle of wij in een oorlogsgebied wonen.

We vinden dat dit moet stoppen!!!!

Wij hebben ook recht op onze rust.

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: laatste dag eindoefening WIC, deelnemers 

vertrokken naar thuisbasis. Nut en noodzaak. 

E

LW24129 08-10-2021 11:00 ST. 

ANNAPAROCHIE 

9076KA Het geluid van de overkomen de vliegtuigen is laatste niet meer acceptabel. Mijn vrouw heeft last van tinnitus en 

weet niet waar ze naar toe moet als een vliegtuig overkomt. 

VLI 1 MIL KLU J D toelichting: laatste dag WIC. nut en noodzaak. E

LW24115 08-10-2021 11:00 BURDAARD 9112HW Straaljagers vliegen te laag over het dorp Burdaard, wat heel veel lawaai oplevert, hierdoor moest ik mijn 

vergadering stoppen omdat ik niet meer verstaanbaar was, wat kunnen jullie hier aan doen?

Tot zover heb ik geen reactie ontvangen van mijn vorige klacht.

Graag reactie via mail, ik wil u eraan herinneren dat de overheid binnen 2 a 3 weken dient te reageren

mvrgr KSM van der Wal

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: laatste dag WIC, deelnemers terug naar thuisbasis. 

Nut en noodzaak. 

E

LW24122 08-10-2021 11:30 WYNS 9091BE hele ochtend al geluidsoverlast van straaljagers over dorp VLI 1 MIL KLU J D Toelichting laatste dag eindoefening WIC, snappen de impact. 

Nut en noodzaak. 

E

LW24128 08-10-2021 11:35 TZUMMARUM 8851RM Helaas de mist is even opgetrokken en het gesodemieter begint gelijk weer. Kennelijk stelt men de lunch er voor uit 

,want zo juist was het ook weer hevig 12:25

VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: laatste dag WIC opleiding, snappen de impact. Nut 

en noodzaak. 

E

LW24127 08-10-2021 12:10 LEEUWARDEN 8918LT Het ochtendprogramma zit er zo te zien en te horen weer bijna op. Wederom een hele ochtend met extreem veel 

gebulder.

Jullie kunnen dat "prachtige" bord  met "The future is now" bij de ingang van de vliegbasis beter vervangen door 

een bord met "Lang leve ikke, de rest kan stikke", want dat is de waarheid!!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend geluid. Melder staat niet open 

voor onze uitleg. Met COVM vertegenwoordiger besproken hierop 

niet meer te reageren. Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X



LW24148 08-10-2021 13:00 OENTSJERK 9062GP Veel te lang en te vaak laag vliegende straaljagers met ongelofelijk veel lawaai VLI 1 MIL KLU X D Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

LW24131 08-10-2021 13:00 BURDAARD 9112HW De vliegtuigen hebben deze week weer voor een ongelofelijke herrie gezorgd.  Mijn vrouw is zich een keer rot 

geschrokken van plotseling lawaai. Ons huis is geïsoleerd en toch hoor je die dure toestellen hard. Buren hadden 

visite en konden niet verder spreken. Iemand in het dorp zag dat een toestel kerosine loosde. 

Is dit nu allemaal nodig? Er zijn toch ook geavanceerde simulatoren, je kunt boven de Noordzee vliegen of de 

onbemande reapers gebruiken. Het laatste is toch de toekomst. In de VS zijn ze al weer van de F-35 afgestapt. 

VLI 1 MIL KLU J D toelichting: laatste dag van de WIC opleiding, snappen de impact. 

Nut en noodzaak. Kerosine lozen is niet aan de orde 

E

LW24130 08-10-2021 13:30 LEEUWARDEN 8916BW In de afgelopen weken heb ik veel overlast ervaren van het geluid van veelvuldige vluchten met 

vliegtuigen/straaljagers boven de stad Leeuwarden of boven het gebied direct ten (noord)westen van de stad. Ik 

weet niet of het zin heeft om hierover een klacht in te dienen (het is de eerste keer dat ik dat doe), maar ik vind het 

raar dat het kan dat er boven een stedelijk gebied zo veel en zo laag wordt gevlogen. Bovendien is de 

geluidsoverlast sinds de nieuwe toestellen veel intensiever en meen ik te merken dat er meer wordt gevlogen.

VLI 1 MIL KLU J D toelichting: laatste dag WIC opleiding, snappen de impact. Nut en 

noodzaak. 

E

LW24150 08-10-2021 14:00 BITGUMMOLE ? Veel overlast niet normaal VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof het uitvliegen van de deelnemers aan de 

eindoefening van de WIC. Vooral de Duitse deelnemers zorgden 

voor veel geluid. Melder hierover telefonisch willen informeren, 

maar niet te spreken gekregen na drie keer bellen

3

LW24140 08-10-2021 14:00 LEEUWARDEN 8918LR Moet nu echt afgelopen zijn met dat gigantische over meetpunten met gebulder en kerosinestank!

Jullie kennen echt de grenzen niet , dat krijg je als de verantwoordelijken allemaal wegkijken Is meer dan genoeg 

geweest en jullie zitten op ons gebied als omwonenden. Waar zit je verstand? ga dat voortaan lekker in de woestijn 

doen met je zgn landsbelangen alle klachten stelselmatig negeren!

Het gaat hier om onze gezondheid en daar heeft Defensie overduidelijk lak aan onvoorstelbaar door zo door te 

bulderen ondanks de klachtenregen!

n.b Niet vergeten belazerd bij de Belevingsvluchten en negeren Brandbrief! Totaal geen ruggengraat! 84 Db 

West/Noord net weer 14:26  Egoisten!!!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend geluid. Melder staat niet open 

voor onze uitleg. Met COVM vertegenwoordiger besproken hierop 

niet meer te reageren. Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW24138 08-10-2021 14:00 LEEUWARDEN 8923DA Geluidsoverlast VLI 1 MIL KLU J D Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

LW24151 08-10-2021 14:00 BITGUMMOLE 9045PA Dame spreekt alleen in het Fries VLI 1 MIL KLU J D Angst, Gezondheid Toelichting: met mw. in Fries gesproken, nog niet eerder 

geklaagd maar haar grens is bereikt, lichamelijke klachten. 

Geluidsterreur in eigen huis, isolatie marssum? Aangegeven dat 

er een groepje gevormd is om hierover te praten. 

J

LW24132 08-10-2021 14:00 STIENS 9051SB Ook vandaag weer doorlopend veel teveel lawaai.

Graag overleg 

VLI 1 MIL KLU J D Geluidshinder F-35, gesprekken hierover met wederzijds respect. 

duidelijk dat er veel klachten over geluid zijn. Met melder 

afgesproken dat zijn overige meldingen t/m 08-10 hierbij 

besproken zijn en afgemeld worden. Bedankt voor terugbellen!

J

LW24134 08-10-2021 14:00 JELSUM 9057RG De F35 overlast bereikt deze week een nieuw dieptepunt met betrekking tot de duur en de hoeveelheid db's. VLI 1 MIL KLU J D Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

LW24135 08-10-2021 14:02 BURDAARD 9112HV Op zich heb ik totaal geen hinder van de vliegtuigen van vliegbasis Leeuwarden.  We weten dat je soms wat 

vliegtuigen over hoort gaan en hebben daar geen last van.  Echter is het  tijdens de vliegoefeningen van de laatste 

weken wel extreem!

Ik heb voor mijn werk (Politie Noord Nederland) regelmatig overleg via de computer (ms teams) deze heb ik 

vandaag wederom moeten annuleren ivm het ontzettend vele vliegverkeer en de daarbij behorende geluidsoverlast.

Het snelle opstijgen gaat gepaard met extreem veel lawaai waardoor vergaderen gewoonweg onmogelijk is.

Zijn we boos ....... totaal niet. Is het storend.......... ontzettend!!

VLI 1 MIL KLU J D toelichting: vertrek van deelnemers WIC naar thuisbasis. 

Snappen de impact. Nut en noodzaak. 

E

LW24149 08-10-2021 14:13 ALDTSJERK 9064KT Overlast 80 db VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: mw. vindt het een enorm geluidsverschil tussen de F-

16 en F-35, graag minderen met vliegen of ophouden. 

Woongenot wordt aangetast

J

LW24136 08-10-2021 14:13 WYNS 9091BC Wat een gigantische herrie!!! Het verhaald over de opleiding tot wapenofficier is prachtig maar ik nodig u uit om hier 

eens te komen genieten van dat klote geluid van die f35 in combinatie met de naverbrander. 

Dit is niet normaal en gewoonweg belachelijk. 

VLI 1 MIL KLU J D toelichting: vertrek van deelnemers WIC opleiding naar 

thuisbasis. Snappen de impact. Nut en noodzaak. 

E

LW24139 08-10-2021 14:15 CORNJUM 9056PT Het geluid is vreselijk sterk. Kleine kinderen kunnen wel een gehoorbeschadiging oplopen . Het denderd gewoon 

door je lichaam. Tevens het verplichte thuiswerken is niet mogelijk om te communiceren met derden. Het moet nu 

echt stoppen dit komt zo niet goed! 

VLI 1 MIL KLU J D toelichting: laatste dag van WIC opleiding, info over geluid F-35, 

nut en noodzaak. Snappen de impact. 

E

LW24141 08-10-2021 14:36 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor VLI 1 MIL KLU J D Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

LW23989 08-10-2021 15:30 LEEUWARDEN 8966AC Hou die kanker dingen uit de lucht zo foking irritant nergens voor nodig belasting cent van de hard werkende burger 

beetje verbrassen en als je dan lekker rustig thuis zit gaan die kanker dingen boven de wijk vliegen wat gewoon niet 

mag hoop dat ze allemaal crashen stunt piloten hoe vaak crasht er wel niet een optyfen 

VLI 1 MIL KLU J D Taalgebruik Melding betrof drie opstijgende Duitse Eurofighters, onderweg 

terug naar hun thuisbasis in Duitsland. Volgens procedure 

gevlogen. De vliegbasis reageert niet inhoudelijk op klachten met 

dergelijk taalgebruik.

X

LW24144 08-10-2021 15:37 LEEUWARDEN 8918LR Als aanvulling op de vorige klacht 94 DB west en 89 Noord. Respectloos gedrag naar omwonenden!

We zijn hier al onnodig lang getrakteerd op zwaar gebulder en kerosinestank!

Dat geluid dimmen is de zoveelste leugen !

Onbetrouwbaar  is Defensie leer eerst maar eens open en transparant te zijn!!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend geluid. Melder staat niet open 

voor onze uitleg. Met COVM vertegenwoordiger besproken hierop 

niet meer te reageren. Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW24142 08-10-2021 15:38 LEEUWARDEN 8918LR Zo en  u oprotten met die herrie en stank!!! Mee3r dan 87 Db jullie zijn echt compleet gestoord ! VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend geluid. Melder staat niet open 

voor onze uitleg. Met COVM vertegenwoordiger besproken hierop 

niet meer te reageren. Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW24143 08-10-2021 15:45 LEEUWARDEN 8911ET Enorm veel last van geluidhinder door F35. VLI 1 MIL KLU J D toelichting: vertrek van deelnemers WIC naar thuisbasis, 

snappen de impact. Nut en noodzaak. 

E

LW24152 08-10-2021 21:15 LJOUWERT 8919BC Hele week al overlast van vliegtuigen VLI 1 MIL KLU J D Toelichting: laatste dag, vertrek van deelnemers WIC naar 

thuisbasis. Snappen de impact. Nut en noodzaak. 

E



LW24156 11-10-2021 10:25 LEEUWARDEN 8918LR Ondanks alle  gigantisch overlast van de afgelopen tijd zojuist tijd toch weer met 90Db West 89 Noord de lucht in 

,dit bevestigd nogmaals het respectloze gedrag naar omwonenden! Hoezo geluid dimmen?

Het regent klachten en maar stoicijns doorgaan..

Hoezo de beste vliegers met zoveel overlast en het dan ook nog niet halen.. Waarom geven jullie niet duidelijk 

instructies aan de( buitenlandse)  piloten om niet van de vaste routes af te wijken om de overlast voor de omgeving 

zoveel mogelijk te beperken?? De schade is gigantisch op alle fronten Voor het onderdeel hoe ga je om met je 

omgeving zijn jullie allemaal gezakt! 

De wapeninstructeurs in opleiding werkten de oefening in het Friese luchtruim met succes af. ,,Een aantal 

deelnemers heeft het niet gehaald, maar het grootste deel is geslaagd”, vertelt Tol. ,,De laatste student heeft 

morgen zijn examenvlucht.”

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden
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Geluidsmeetnet rapporteert dagelijks over het geluid en andere overlast van de F16 en F35/JSF op Vliegbasis 
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Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

8 okt.

Ook vanmiddag was het weer  rampzalig, het is verschrikkelijk 

@Kon_Luchtmacht

 wat jullie ons allen hier aandoen.

Citeer Tweet

JP Piso

@JennyPiso

 · 8 okt.

Jeetje mina @VlbLeeuwarden @geluidsmeetnet @sybrandbuma wat weer een ongelofelijke klereherrie. Mijn hoofd 

voelt als een #rijpemeloen #deurendicht #hoofdpijn #geluidsoverlast #leeuwarden #kappenmetdiekrengen

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden heeft geretweet

José van Gelder

@josevangelder

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend geluid. Melder staat niet open 

voor onze uitleg. Met COVM vertegenwoordiger besproken hierop 

niet meer te reageren. Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW24153 11-10-2021 10:25 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor VLI 1 MIL KLU J D Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

LW24154 11-10-2021 10:28 TZUMMARUM 8851RM Te laag overvliegende straaljager .Kon bijna de registratie lezen en het lawaai was navenant VLI 1 MIL KLU J D toelichting: ten tijde van melding 2x F-35 op 2700 meter. Link met 

info over vlieghoogten bijgevoegd. 

E

LW24155 11-10-2021 10:28 BEETGUMERMOLE

N

9045PX Dit is de eerste keer dat ik een klacht indien, dit is niet zozeer een gevolg van de vliegbeweging van vanochtend, 

maar van alle bewegingen van de afgelopen weken/maanden. 

De nieuwe vliegtuigen van het type F35 produceren veel meer geluid dan de oude F16's. Ik woon al sinds mijn 11e 

jaar in de Noordwesthoek en het verschil in geluidsniveau is opvallend. 

Tijdens de ontwikkeling van de F35 werd dit al bekend, toch is dit vervangingsbesluit er doorheen gedrukt. Alle 

klachten die nu ontstaan door de extra geluidsbelasting waren dan ook te voorzien.

Met alle ramen en deuren gesloten kan ik binnen in huis geen normaal gesprek meer voeren. Thuiswerk (bellen) is 

daarmee simpelweg ondoenlijk. 

Los van het registreren en tellen van mijn klacht wil ik dat er actie wordt ondernomen om:

- vliegbewegingen te verplaatsen naar minder urbaan gebied;

- vliegactiviteit in zijn geheel te verminderen;

- geen naverbranders te gebruiken;

- andere bases te gebruiken voor (buitenlandse) oefeningen;

- hoger te vliegen bij fly-overs, ik begrijp de consequenties voor burgerluchtvaart, maar de overlast van de 

straaljagers weegt zwaarder ivm de invloed op de gezondheid van de inwoners in het gebied.

- inzet voor verbeteren van geluidsisolatie van mijn woning, aangezien de huidige geluidsbelasting simpelweg te 

groot is dan de gevels tegen kunnen houden. De woning trilt/vibreert/resoneert bij het overkomen van de 

vliegtuigen. Dit kan schade aan mijn woning veroorzaken en dat was niet het geval bij de oude vliegtuigen. 

Dat alle vliegbewegingen en geluidsproducties binnen eventuele vergunde geluidscontouren valt is niet relevant, 

aangezien die passend worden gemaakt op het besluit tot gebruiken van de F35 vliegtuigen. 

VLI 1 MIL KLU J D toelichting: WIC opleiding, info F-35 geluid. Info over 

geluidsisolatie. In gesprek met dorpsbelangen om te kijken naar 

mogelijkheden. Info over kosten eenheid. 

E

LW24158 12-10-2021 15:10 LEEUWARDEN 8918LT Goedemiddag,

En wéér een hele middag met veel gebulder rondjakkeren boven bewoond gebied met 5440 en 5441. 

Is het de afgelopen maanden/weken niet genoeg geweest? 

Klachten worden stelselmatig genegeerd...en het smoesje over "landsbelang" gaat echt niet meer op.

Het is pure geluidsterreur wat hier gaande is...als de vlieguren maar gemaakt worden, is blijkbaar het enige wat telt. 

Aan het belang van ons als bewoners om in rust en in een omgeving met schone lucht te kunnen  leven  wordt 

totaal voorbij gegaan. 

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend geluid. Melder staat niet open 

voor onze uitleg. Met COVM vertegenwoordiger besproken hierop 

niet meer te reageren. Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X



LW24157 12-10-2021 15:14 LEEUWARDEN 8918LR Kennelijk is het besef nog steeds niet doorgedrongen hoe respectloos Defensie omgaat met omwonenden Net 

wederom met meer dan 85 Db west en 83 Db noord en 122 DB Marsum 15:05  landen 5440 5441  En klachten 

blijven negeren. Jullie krijgen binnenkort "lik op stuk" Zonder vergunningen en omwonenden belazeren terwijl de 

verantwoordelijken wegkijken.. Onrechtmatig!

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

48 m

Het gedreun wat we nu continu op de achtergrond horen zijn 2 F35's van #vlbleeuwarden. Niets niet ver weg boven 

de Noordzee 

@Kon_Luchtmacht

, maar luid en duidelijk en continu te horen. 

#nooitmeerstilte

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

22 u

De vliegtuigherrie die we nu al een tijd lang horen is niet van #vlbleeuwarden. Het zijn de F16's van 

@vlbvolkel

 die hier herrie komen produceren. Neen, niet ver boven de Noordzee: we horen ze luid en duidelijk. Binnenkort zijn 

ze ingeruild door F35's. Bereid u maar voor...

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

23 u

Ook nu weer continu vliegherrie boven Noord-Friesland te horen...

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

10 okt.

Het leed wat de 

@Kon_Luchtmacht

 ons allen aandoet is enorm. Dat je inmiddels boven Dokkum eigenlijk al niet meer normaal in de tuin kunt zitten... 

Laat dit gerust even op u inwerken.

VLI 1 MIL KLU J D Taalgebruik Structurele melder. Meermaals uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend geluid. Melder staat niet open 

voor onze uitleg. Met COVM vertegenwoordiger besproken hierop 

niet meer te reageren. Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW24159 12-10-2021 16:30 JELSUM 9057LG Goedemiddag,

Ik heb vorige week zowel donderdag als vrijdag via die klachtenformulier een klacht ingediend. Ook op 28 

september had ik een klacht ingediend. Op de klacht van 28 september kreeg ik een automatische reactie, op de 2 

laatste klachten geen enkele reactie, dus ik vraag me af of deze wel daadwerkelijk zijn aangekomen.

Misschien kunt u opheldering geven en bovendien aangeven op welke termijn ik een reactie zal krijgen.

VLI 1 MIL KLU X D toelichting> melder overzicht gestuurd met wanneer en wat. en 

excuses voor termijn afhandeling. 

E

LW24162 13-10-2021 10:25 LEEUWARDEN 8918LR Zojuist weer met asociaal gebulder/trilling en kerosinestank de lucht in 94 West 89 Noord!

5441 5442 De apparatuur valt zelfs uit!

VLI 1 MIL KLU J D Trillingen Structurele melder. Meermaals uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend geluid. Melder staat niet open 

voor onze uitleg. Met COVM vertegenwoordiger besproken hierop 

niet meer te reageren. Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW24164 14-10-2021 11:45 LEEUWARDEN 8918LR Zojuist wederom loeiharde landing 87 Db west 83 Noord 96 Stiens en Jelsum Cornjum meer dan 88

Vanochtend 10:15 loeihard 90 Db west 86 Noord het is nu zo langzamerhand wel de hoogste tijd om het geluid te 

dimmen ipv zo door te gaan na alle ongevraagde overlast van de laatste tijd! 

 De klachten eens serieus nemen ipv stelselmatig negeren, wellicht dat het aantal klachten dan eens zal dalen..  '

Waarom zijn de transponders voor het opstijgen uitgezet?

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend geluid. Melder staat niet open 

voor onze uitleg. Met COVM vertegenwoordiger besproken hierop 

niet meer te reageren. Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW24163 14-10-2021 11:46 LEEUWARDEN 8918LR Zojuist wederom met 87 Db west 83 Noord 96 DB Stiens en de Cornjum Jelsum 88 Db hier te horen..

Om 10:15 90 Db West en Noord continue 84Db>>

5440 5441 

Waarom zijn de transponders uit voor het opstijgen

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend geluid. Melder staat niet open 

voor onze uitleg. Met COVM vertegenwoordiger besproken hierop 

niet meer te reageren. Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW24166 21-10-2021 12:11 LEEUWARDEN 8918LR Helaas was het de afgelopen dagen letterlijk stilte voor de storm want zojuist wederom met 88 DB West 86 Noord 

110 Marsum vergast door de kerosine en weggeblazen door het gebulder trilling!

Totaal geen reactie op de lange periode van van continue ongevraagde overlast en tijdens COVM onze terechte 

klachten negeren. Als er wederom niets mee gedaan wordt zal het uithanden worden gegeven. 

N.b Defensie heeft ons als omwonende belazerd met de belevingsvluchten en het COVM niet tijdig op de hoogte 

gesteld van de oefeningen uit Noorwegen waar n.b de huizen werden afgebroken om ze vervolgens maar 

stilzwijgend hier te houden. Ondanks ondertekening Brandbrief namen Dorpen en omwonenden. Om nog maar niet 

te spreken oven de doofpot  vereiste vergunningen.

Wij als omwonenden hebben recht op het ware verhaal! Hoezo geluid dimmen?

Net als vorige week donderdag tussen de middag.

Is dit het nieuwe normaal?? 

Als de Covm vertegenwoordiger de omwonenden negeert ipv opkomen voor de belangen omwonenden en naar 

oplossingen aandragen.

Het is nu wel 2 voor twaalf geweest en Defensie kan zich niet blijven verschuilen achter zgn structurele klagers, het 

is nu tijd voor oplossingen!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend geluid. Melder staat niet open 

voor onze uitleg. Met COVM vertegenwoordiger besproken hierop 

niet meer te reageren. Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW24167 21-10-2021 12:11 LEEUWARDEN 8918LT Na een aantal dagen van heerlijke rust, zojuist weer 

enorm veel gebulder en kerosine stank

West 88 Db..Noord 86.

Straaljagers produceren nu eenmaal lawaai bij opstijgen en landen geeft u aan, maar of dat met zoveel kabaal en 

"plankgas" opstijgen gepaard moet gaan is voor mij de vraag...Zoals al meerdere keren aangegeven, het gaat hier 

wel om een bewoond gebied, waar niemand zit te wachten op deze absurde herrie. 

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend geluid. Melder staat niet open 

voor onze uitleg. Met COVM vertegenwoordiger besproken hierop 

niet meer te reageren. Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW24172 25-10-2021 10:04 MARSUM 9034XA Geluidsoverlast VLI 1 MIL KLU J D toelichting: snappen impact vliegbewegingen. Nut en noodzaak. E

LW24168 25-10-2021 11:17 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor VLI 1 MIL KLU J D Melder wenst geen reactie te ontvangen. X



LW24169 25-10-2021 11:18 LEEUWARDEN 8918LR Zojuist met 90 Db en langdurig boven de 85 Db met meerdere straaljagers weer de lucht in plus trilling gebulder en 

kerosinestank!

Er wordt helemaal niets gedaan met het zgn Geluid dimmen het zijn allemaal leugens en bedrog!

Defensie heeft geen boodschap aan omwonenden 

Nog niet het fatsoen om de klachten in behandeling te nemen tijdens de COVM vergadering~! Ronduit schandalig 

is het asociaal eigengereid gedrag! Belazeren bij de belevingsvluchten en negeren brandbrief! Ga je diep 

schamen!!

VLI 1 MIL KLU J D Taalgebruik Structurele melder. Meermaals uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend geluid. Melder staat niet open 

voor onze uitleg. Met COVM vertegenwoordiger besproken hierop 

niet meer te reageren. Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW24170 25-10-2021 11:50 LEEUWARDEN 8918LT De geluidsoorlog is weer begonnen!

Zojuist en om 11:19 weer oorverdovend gebulder, trillende ramen enz.

West tot 90 DB Noord 86 Db..Marsum 105 Db...door de Zuidwesten wind kaatst dát kabaal hier ook tegen de NIET 

geïsoleerde flat. 

Van met minder lawaai opstijgen, zoals meerdere malen is beloofd, is nog steeds niets te merken..

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend geluid. Melder staat niet open 

voor onze uitleg. Met COVM vertegenwoordiger besproken hierop 

niet meer te reageren. Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW24171 25-10-2021 11:50 MARSUM 9034XA Bij uitvliegen om 11.50u vlogen alle toestellen behalve de laatste min of meer over het dorp.

Het betrof nummers 2145,5444,5445 en 5446.

de 5446 veranderde in NAF329.

5445 maakte voor de spottersbult een heen en weer beweging, mogelijk voor de spotters die daar waren. 

VLI 1 MIL KLU J D toelichting: Uw melding betrof het vertrek van een aantal F-35’s 

die onderweg waren naar de Verenigde Staten waar een oefening 

plaatsvond. Nut en noodzaak. 

E


