
Nr Datum Tijd Plaats Postcode

LW23532 01-09-2021 08:55 LEEUWARDEN 8915JN

LW23539 01-09-2021 10:00 WYNS 9091BC

LW23541 01-09-2021 10:53 LEEUWARDEN 8924JA

LW23540 01-09-2021 11:00 LEEUWARDEN 8915DB

LW23533 01-09-2021 12:15 BLESSUM 9032XA

LW23537 01-09-2021 12:15 BLESSUM, NEDERLAND 9032XA

LW23535 01-09-2021 12:15 BLESSUM 9032XC

LW23534 01-09-2021 12:16 DEINUM 9033XH

LW23536 01-09-2021 12:17 DEINUM 9033XA

LW23538 01-09-2021 13:47 STIENS 9051LA

LW23756 01-09-2021 14:23 MARSUM 9034GV

LW23571 01-09-2021 15:26 JELSUM 9057RG

Melding



LW23542 02-09-2021 08:51 LEEUWARDEN 8918LR

LW23552 02-09-2021 11:20 STIENS 9051GK

LW23543 02-09-2021 13:59 MINNERTSGA 9047HL

LW23566 02-09-2021 15:00 BRITSUM 9055NE

LW23554 02-09-2021 15:10 STIENS 9051PN



LW23560 02-09-2021 15:13 LEEUWARDEN 8918LR

LW23567 02-09-2021 15:14 BITGUMMOLE 9045PL

LW23557 02-09-2021 15:15 STIENS 9051GT

LW23553 02-09-2021 15:15 STIENS 9051LK

LW23550 02-09-2021 15:15 STIENS 9051PZ

LW23546 02-09-2021 15:19 STIENS 9051LA

LW23544 02-09-2021 15:19 STIENS 9051SB

LW23569 02-09-2021 15:20 LEEUWARDEN 8918LT

LW23551 02-09-2021 15:20 MARSUM 9034HA

LW23556 02-09-2021 15:20 STIENS 9051GK

LW23561 02-09-2021 15:20 STIENS 9051KK

LW23563 02-09-2021 15:20 STIENS 9051PL

LW23549 02-09-2021 15:20 STIENS 9051PV



LW23570 02-09-2021 15:21 DEINUM 9033WC

LW23547 02-09-2021 15:21 STIENS 9051PN

LW23559 02-09-2021 15:23 STIENS 9051PE

LW23545 02-09-2021 15:23 STIENS 9051SB

LW23555 02-09-2021 15:25 MARSUM 9034HK

LW23548 02-09-2021 15:26 BRITSUM 9055LR

LW23558 02-09-2021 15:26 BRITSUM 9055NA

LW23568 02-09-2021 15:40 BITGUMMOLE 9045TS

LW23562 02-09-2021 15:49 MARSSUM 9034HA

LW23565 02-09-2021 16:29 STIENS 9051LA

LW23564 02-09-2021 16:30 STIENS 9051SZ

LW23583 06-09-2021 13:30 STIENS 9051PB

LW23572 06-09-2021 15:30 STIENS 9051SK

LW23574 06-09-2021 16:08 LEEUWARDEN 8918LT



LW23573 06-09-2021 16:10 LEEUWARDEN 8926LE

LW23582 06-09-2021 16:25 LEEUWARDEN 8933EC

LW23589 07-09-2021 08:40 STIENS 9051LR

LW23577 07-09-2021 09:13 LEEUWARDEN 8918LR

LW23575 07-09-2021 09:13 LEEUWARDEN 8924JA

LW23576 07-09-2021 09:13 DEINUM 9033XH

LW23687 07-09-2021 09:15 LEEUWARDEN 8932ES



LW23578 07-09-2021 11:00 LEEUWARDEN 8918LR

LW23585 07-09-2021 11:00 DEINUM 9033WC

LW23579 07-09-2021 12:05 LEEUWARDEN 8918LT

LW23580 07-09-2021 13:30 WELSRIJP 8842LA

LW23584 07-09-2021 14:49 STIENS 9051LR

LW23586 07-09-2021 14:49 BURDAARD 9112HT



LW23581 07-09-2021 15:21 LEEUWARDEN 8918LR



LW23587 08-09-2021 10:53 LEEUWARDEN 8918LR

LW23588 08-09-2021 11:00 LEEUWARDEN 8918LT

LW23591 08-09-2021 15:20 BRITSUM 9055LR

LW23590 08-09-2021 15:20 BURDAARD 9111HE



LW23592 09-09-2021 09:45 LEEUWARDEN 8918LR

LW23593 09-09-2021 09:47 CORNJUM 9056PG

LW23599 09-09-2021 10:07 ST.-ANNAPAROCHIE 9076AJ

LW23598 09-09-2021 10:08 LEEUWARDEN 8918LT

LW23683 09-09-2021 10:30 LEEUWARDEN 8932ES

LW23740 09-09-2021 10:55 TZUM 8804NL

LW23596 09-09-2021 11:00 TZUM 8804NL

LW23595 09-09-2021 11:00 HERBAIJUM 8807PV

LW23597 09-09-2021 11:00 STIENS 9051AM

LW23594 09-09-2021 11:00 BRITSUM 9055LR

LW23600 09-09-2021 14:15 MARSUM 9034TA



LW23601 09-09-2021 14:16 LEEUWARDEN 8918LR

LW23604 09-09-2021 15:30 STIENS 9051JL

LW23602 09-09-2021 15:35 STIENS 9051BG

LW23603 09-09-2021 15:35 STIENS 9051BS

LW23605 09-09-2021 15:36 STIENS 9051SG

LW23741 09-09-2021 15:37 STIENS 9051DA

LW23606 09-09-2021 15:38 LEEUWARDEN 8918LR

LW23608 10-09-2021 09:00 FRANEKER 8801VS

LW23613 10-09-2021 09:50 FRANEKER 8802ZD



LW23610 10-09-2021 09:50 LEEUWARDEN 8918LR

LW23611 10-09-2021 09:50 LEEUWARDEN 8918LT

LW23609 10-09-2021 09:52 FRANEKER 8802BX



LW23607 10-09-2021 09:57 LEEUWARDEN 8918LR

LW23685 10-09-2021 10:40 LEEUWARDEN 8932ES

LW23612 10-09-2021 12:18 BRITSUM 9055LN

LW23614 10-09-2021 13:20 FRANEKER 8802BX

LW23615 10-09-2021 13:20 DRONRYP 9035AD

LW23616 10-09-2021 13:36 GYTSJERK 9061CA

LW23617 10-09-2021 13:39 LEEUWARDEN 8918LR



LW23623 13-09-2021 09:41 LEEUWARDEN 8918LR

LW23621 13-09-2021 09:43 JELSUM 9057RG

LW23618 13-09-2021 09:45 LEEUWARDEN 8915DB

LW23620 13-09-2021 09:45 STIENS 9051LA

LW23622 13-09-2021 09:45 STIENS 9051PW

LW23619 13-09-2021 09:45 BURDAARD 9112HT



LW23624 13-09-2021 10:25 SINT ANNAPAROCHIE 9076PP

LW23699 13-09-2021 11:00 WJELSRYP 8842LV

LW23625 13-09-2021 11:12 LEEUWARDEN 8918LT

LW23742 13-09-2021 11:15 FRANEKER 8801PX

LW23747 13-09-2021 12:00 LEEUWARDEN 8915HJ

LW23628 13-09-2021 13:45 KOARNJUM 9056LK

LW23673 13-09-2021 13:45 SNAKKERBUREN 9083AH

LW23627 13-09-2021 13:50 LEEUWARDEN 8918CM

LW23626 13-09-2021 13:54 WYNS 9091BE

LW23746 13-09-2021 13:55 WYNS 9091BJ

LW23629 13-09-2021 14:11 BRITSUM 9055ML

LW23630 13-09-2021 14:50 CORNJUM 9056PT

LW23694 14-09-2021 03:10 MENAAM 9036LE

LW23688 14-09-2021 09:30 LEEUWARDEN 8932ES

LW23678 14-09-2021 09:30 WYNS 9091BJ

LW23677 14-09-2021 09:45 LEEUWARDEN 8833EC



LW23676 14-09-2021 09:45 LEEUWARDEN 8918LR

LW23674 14-09-2021 09:48 LEEUWARDEN 8924JA

LW23675 14-09-2021 10:35 MARRUM 9073HT

LW23684 14-09-2021 13:47 LEEUWARDEN 8918LT

LW23679 14-09-2021 13:48 BRITSUM 9055LR

LW23682 14-09-2021 13:49 LEEUWARDEN 8918LR



LW23681 14-09-2021 13:50 KOARNJUM 9056PT

LW23680 14-09-2021 13:50 WYNS 9091BJ

LW23743 14-09-2021 13:54 BRITSUM 9055LN

LW23696 14-09-2021 14:00 KOARNJUM 9056PM

LW23686 14-09-2021 14:25 SINT ANNAPAROCHIE 9076PP

LW23689 14-09-2021 14:30 LEEUWARDEN 8932ES

LW23690 14-09-2021 14:51 LEEUWARDEN 8918LR

LW23695 14-09-2021 14:51 LEEUWARDEN 8918LT

LW23697 14-09-2021 15:00 BITGUM 9044NR

LW23698 14-09-2021 15:00  BITGUMMOLE 9045PT

LW23692 14-09-2021 15:00 BITGUMMOLE 9045PV

LW23697 14-09-2021 19:50  BITGUMMOLE 9045PT

LW23701 15-09-2021 09:44 LEEUWARDEN 8918LR

LW23700 15-09-2021 09:45 MARSUM 9034GJ



LW23716 15-09-2021 09:45 MARSUM 9034GS

LW23705 15-09-2021 09:51 LEEUWARDEN 8924JA

LW24165 15-09-2021 11:00 JELSUM 9057LA

LW23702 15-09-2021 12:00 LEEUWARDEN 8918LR

LW23703 15-09-2021 12:00 LEEUWARDEN 8918LT

LW23710 15-09-2021 13:42 DRONRYP 9035BT

LW23704 15-09-2021 13:44 LEEUWARDEN 8924JA

LW23706 15-09-2021 13:45 MARSUM 9034HK

LW23709 15-09-2021 13:45 DRONRYP 9035AD

LW23707 15-09-2021 13:46 LEEUWARDEN 8918LR

LW23712 15-09-2021 13:48 LEEUWARDEN 8918LT

LW23708 15-09-2021 13:50 LEEUWARDEN 8918LM

LW23713 15-09-2021 13:50 DRONRYP 9035EX

LW23748 15-09-2021 13:54 MARSUM 9034TA

LW23714 15-09-2021 14:00 DRONRYP 9035VC

LW23717 15-09-2021 14:49 STIENS 9051LA

LW23718 15-09-2021 14:49 STIENS 9051SB

LW23711 15-09-2021 14:50 DRONRIJP 9035DK

LW23691 15-09-2021 14:50 MENALDUM 9036LG



LW23725 16-09-2021 09:45 LEEUWARDEN 8918LR

LW23736 16-09-2021 09:45 LEEUWARDEN 8924JA

LW23733 16-09-2021 09:45 LEEUWARDEN 8932ES

LW23719 16-09-2021 09:45 MARSUM 9034GV

LW23722 16-09-2021 09:50 LEKKUM 9081AR

LW23721 16-09-2021 10:00 LEEUWARDEN 8918GM

LW23720 16-09-2021 10:00 LEEUWARDEN 8918LM

LW23750 16-09-2021 10:06 LEEUWARDEN 8916ER

LW23723 16-09-2021 10:15 KUBAARD 8732EN



LW23726 16-09-2021 10:25 LEEUWARDEN 8918LT

LW23734 16-09-2021 10:30 LEEUWARDEN 8932ES

LW23731 16-09-2021 11:00 LEEUWARDEN 8933EC

LW23727 16-09-2021 11:15 STIENS 9051SB

LW23728 16-09-2021 11:18 STIENS 9051LA

LW23729 16-09-2021 11:20 BORNWIRD 9156AK

LW23732 16-09-2021 12:20 LEEUWARDEN 8918LR

LW23730 16-09-2021 12:21 BLESSUM 9032XC

LW23735 16-09-2021 12:30 LEEUWARDEN 8932ES

LW23738 17-09-2021 08:40 LEEUWARDEN 8918LR



LW23749 17-09-2021 08:40 DRONRIJP 9035VK

LW23737 17-09-2021 08:41 LEEUWARDEN 8924JA

LW23745 17-09-2021 08:42 MARSUM 9034GJ

LW00001 17-09-2021 11:15 FRANEKER 8802XJ

LW23751 20-09-2021 13:47 STIENS 9051LA

LW23752 21-09-2021 09:45 LEEUWARDEN 8924JA

LW23755 21-09-2021 10:15 LEEUWARDEN 8918LR

LW23753 21-09-2021 10:34 LEEUWARDEN 8924JA

LW23754 21-09-2021 10:36 DEINUM 9033XX

LW23808 21-09-2021 13:58 LEEUWARDEN 8924JA



LW23815 21-09-2021 13:58 MARSUM 9034GJ

LW23809 21-09-2021 14:44 LEEUWARDEN 8918LR

LW23810 21-09-2021 14:45 LEEUWARDEN 8918LT

LW23824 21-09-2021 15:10 HURDEGARYP 9254JH

LW23811 21-09-2021 15:14 STIENS 9051LA

LW23813 21-09-2021 15:24 LEEUWARDEN 8918LR

LW23812 21-09-2021 15:26 STIENS 9051LA

LW23814 21-09-2021 16:20 STIENS 9051LB



LW23818 21-09-2021 16:21 LEEUWARDEN 8918LR

LW23816 22-09-2021 10:15 LEEUWARDEN 8918LR

LW23921 22-09-2021 10:26 MARSUM 9034GJ

LW23817 22-09-2021 10:45 BURDAARD 9112HW



LW23819 22-09-2021 12:46 LEEUWARDEN 8918LR

LW23820 22-09-2021 13:05 LEEUWARDEN 8918LT

LW23821 22-09-2021 15:13 STIENS 9051LA



LW23822 23-09-2021 10:22 LEEUWARDEN 8918LR

LW23823 23-09-2021 13:56 LEEUWARDEN 8916AL



LW23825 23-09-2021 14:28 LEEUWARDEN 8918LR

LW23826 23-09-2021 15:00 LEEUWARDEN 8918LM

LW23827 24-09-2021 14:31 LEEUWARDEN 8918LT

LW23843 27-09-2021 10:00 LEEUWARDEN 8933EC

LW23837 27-09-2021 10:00 MENALDUM 9036LJ



LW23831 27-09-2021 10:12 LEEUWARDEN 8918LR

LW23830 27-09-2021 10:15 FRANEKER 8801JV

LW23828 27-09-2021 10:15 WIER 9043VP

LW23832 27-09-2021 12:02 BRITSUM 9055LR

LW23834 27-09-2021 14:00 MARSSUM 9034GA

LW23862 27-09-2021 14:00 MARSSUM 9034GC

LW23833 27-09-2021 14:03 DRONRYP 9035AD

LW23838 27-09-2021 14:10 DRONRYP 9035AD

LW23841 27-09-2021 14:10 DRONRYP 9035AS



LW23839 27-09-2021 14:10 DRONRIJP 9035DK

LW23840 27-09-2021 14:10 DRONRIJP 9035EG

LW23836 27-09-2021 14:12 MARSUM 9034GH

LW23835 27-09-2021 14:15 FRANEKER 8802XJ

LW23855 27-09-2021 14:15 DRONRYP 9035VH

LW23842 27-09-2021 14:30 BERLTSUM 9041AN

LW23850 28-09-2021 09:30 LEEUWARDEN 8925ED

LW23857 28-09-2021 09:45 LEEUWARDEN 8918LR

LW23844 28-09-2021 09:45 LEEUWARDEN 8924JA

LW23861 28-09-2021 09:45 LEEUWARDEN 8932ES

LW23883 28-09-2021 09:45 STIENS 9051EZ

LW23846 28-09-2021 09:45 STIENS 9051GX

LW23852 28-09-2021 09:46 STIENS 9051LR

LW00001 28-09-2021 09:48 STIENS 9051PN

LW23845 28-09-2021 09:50 DRONRYP 9035VC

LW23856 28-09-2021 09:52 JELSUM 9057LG



LW23847 28-09-2021 09:53 JELSUM 9057LG

LW23853 28-09-2021 10:00 DRONRYP 9035VP

LW23851 28-09-2021 10:00 STIENS 9051JG

LW23848 28-09-2021 10:00 LEKKUM 9081AP

LW23849 28-09-2021 10:05 STIENS 9051PN

LW23854 28-09-2021 10:50 LEEUWARDEN 8918LT

LW23884 28-09-2021 10:56 MARSUM 9034GS

LW23858 28-09-2021 10:58 BRITSUM 9055LR

LW23859 28-09-2021 11:00 BURDAARD 9112GT

LW23860 28-09-2021 11:30 RINSUMAGEEST 9105LG

LW23881 28-09-2021 13:33 DRONRYP 9035CW



LW23866 28-09-2021 13:39 LEEUWARDEN 8918LR

LW23863 28-09-2021 13:43 MARSUM 9034HB

LW23864 28-09-2021 13:57 DRONRYP 9035CW

LW23867 28-09-2021 14:00 FRANEKER 8802NK

LW23865 28-09-2021 14:02 TZUMMARUM 8851ED

LW23868 28-09-2021 14:39 STIENS 9051AH

LW23870 28-09-2021 15:00 STIENS 9051SH



LW23871 28-09-2021 15:18 LEEUWARDEN 8918LR

LW23880 29-09-2021 09:40 FRANEKER 8801AP

LW23874 29-09-2021 09:45 LEEUWARDEN 8915KA

LW23878 29-09-2021 09:45 MARSUM 9034GE

LW23875 29-09-2021 09:45 STIENS 9051NA

LW23886 29-09-2021 09:46 LEEUWARDEN 8918LR

LW23873 29-09-2021 09:50 LEEUWARDEN 8913HB

LW23872 29-09-2021 09:50 KOARNJUM 9056PB

LW23922 29-09-2021 09:55 MARSUM 9034GJ



LW23876 29-09-2021 09:55 STIENS 9051GK

LW23877 29-09-2021 10:00 LEEUWARDEN 8918LM

LW23885 29-09-2021 10:00 LEEUWARDEN 8918LT

LW23889 29-09-2021 10:00 MARSUM 9034GT

LW23888 29-09-2021 10:00 MARSUM 9034GV

LW23879 29-09-2021 10:00 STIENS 9051JC

LW23882 29-09-2021 10:50 DAMWALD 9104BR

LW23894 29-09-2021 13:00  MARSUM 9034HE

LW23893 29-09-2021 13:20 LEEUWARDEN 8916AZ

LW23890 29-09-2021 13:24 LEEUWARDEN 8924JA



LW23899 29-09-2021 13:25 LEEUWARDEN 8918LR

LW23898 29-09-2021 13:30 LEEUWARDEN 8816HD

LW00001 29-09-2021 13:30 LEEUWARDEN 8915JK

LW23892 29-09-2021 13:30 LEEUWARDEN 8918LM

LW23897 29-09-2021 13:30 LEEUWARDEN 8918LT

LW23895 29-09-2021 13:30 LEEUWARDEN 8919AP

LW23891 29-09-2021 13:30 LEEUWARDEN 8932ES

LW23896 29-09-2021 13:38 LEEUWARDEN 8924JA

LW23912 29-09-2021 13:49 BURDAARD 9112HT

LW23900 29-09-2021 14:00 DRONRYP 9035AD



LW23869 29-09-2021 15:00 STIENS 9051BS

LW23919 30-09-2021 09:30 LEEUWARDEN 8932ES

LW23909 30-09-2021 09:43 LEEUWARDEN 8918LR

LW23901 30-09-2021 09:44 LEEUWARDEN 8924JA

LW23904 30-09-2021 09:45 KOARNJUM 9056PB

LW23902 30-09-2021 09:50 DRONRIJP 9035DK

LW23903 30-09-2021 09:53 LEEUWARDEN 8924JA

LW23906 30-09-2021 10:00 LEEUWARDEN 8911HM

LW23907 30-09-2021 10:00 LEEUWARDEN 8918LM

LW23910 30-09-2021 10:00 LEEUWARDEN 8921HH

LW23905 30-09-2021 10:00 LEEUWARDEN 8924JA



LW23911 30-09-2021 10:05 LEEUWARDEN 8918LT

LW23908 30-09-2021 10:10 LEEUWARDEN 8918GV

LW23934 30-09-2021 10:45 STIENS 9051DA

LW23948 30-09-2021 11:00 STIENS 9051JG

LW23913 30-09-2021 11:00 STIENS 9051PC

LW23943 30-09-2021 11:27 STIENS 9051WB

LW23920 30-09-2021 13:30 LEEUWARDEN 8932ES

LW23918 30-09-2021 13:44 LEEUWARDEN 8918LR

LW23917 30-09-2021 13:45 LEEUWARDEN 8918LC



LW23915 30-09-2021 13:48 FRANEKER 8801XB

LW23914 30-09-2021 13:50 LEEUWARDEN 8918LM

LW23916 30-09-2021 13:55 BAARD 8834XC

LW23940 30-09-2021 13:56 FRANEKER 8801AL

LW23927 30-09-2021 14:30 LEEUWARDEN 8918LT

LW23923 30-09-2021 14:47 MARSUM 9034GJ

LW23929 30-09-2021 15:00 REITSUM 9175GE

LW23925 30-09-2021 15:15 STIENS 9051LA

LW23924 30-09-2021 15:20 STIENS 9051JK



LW23926 30-09-2021 15:27 LEEUWARDEN 8918LR

LW23928 30-09-2021 17:30 LEEUWARDEN 8926RC



rapportage klachtenoverzicht COVM Leeuwarden September 2021 

Omschrijving

Geluidsniveau vliegbasis Leeuwarden. Deuren moeten dicht aangezien ik niet kon bellen vanwege geluidsniveau. Gesprek voeren was niet meer mogelijk.

De laatste maanden een aantal dagen per week last van de straaljagers wanneer ze opstijgen (vaak rond 10:00) en 's middags terug komen.

Het klinkt dan alsof ze gewoon plankgas opstijgen, geeft behoorlijk wat overheersend kabaal, zowel binnen als buiten het huis.

Ik snap dat het belangrijk is dat er oefeningen gedaan moeten worden, maar het geluid mag echt wel wat minder. 

Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor

Geluidsoverlast 

Met een hels kabaal vloog er om 12.l5 een straaljager over. het deed zeer aan mijn oren, het huis trilde. Oorverdovend en beangstigend. 

zo luid heb ik het nog nooit gehoord. ik had neiging om mijn oorbeschermers te pakken.

Ernstige overlast door laag overkomend vliegtuig. Het blijft ongelofelijk hoeveel overlast de F 35's veroorzaken!

Wat gaat de luchtmacht en de minister hieraan doen? Graag een reactie en dan niet in een standaardbriefje.

Er werd beangstigend laag over gevlogen. 

Het geluidsoverlast is echt belachelijk aan het worden! Mijn ramen trillen er van en er is niemand te verstaan zodra de vliegtuigen overvliegen! Het is steeds 

vaker en vaker en dit is niet normaal meer. Ik ben niet iemand die snel klaagt over dit soort dingen, maar het geluid van deze vliegtuigen is extreem veel meer 

dan een helikopter ofzo die overvliegt. Het is onvoorspelbaar wanneer ze komen en ik werk vanuit thuis. Regelmatig moet ik opnames voor cursus stoppen of in 

een videocall pauze inlassen als ze overvliegen.

Ik heb een thuiswerkplek in Deinum.

Belachelijk hoe hard het geluid van de vliegtuigen tegenwoordig is sinds de F35. Het gaat door merg en been. Buiten, maar zelfs ook als ik binnen zit, ervaar ik 

ongelooflijk veel geluidsoverlast ervan. Het heeft een negatieve invloed op mijn leef-/werkomgeving. Ook al zijn de momenten kort, het lijkt steeds frequenter te 

zijn. Afgelopen periode lijkt het steeds meer voor te komen.

Graag wil ik dat jullie hier rekening mee houden en er iets aan doen.

Onvoorstelbaar: wat een overlast van diverse opstijgende toestellen. 

Ik woon inmiddels al ruim 40 jaar onder startbaan ben hier in marsum geboren maar de geluidshinder die wij op dit moment ervaren gaat echt een stap te ver. 

binnen een telefoongesprek voeren als er word over gevlogen is niet mogelijk. De isolatie van de huizen onder de start baan zij niet meer van deze tijd .als ik 

alles dicht heb hoor ik de vogeltjes buiten fluiten laat staan een vliegtuig .this zelf zo erg dat als  er eentje verkeerd over vliegt onze nieuwe auto in z'n alarm 

schiet door de trilling . 

Onze strucmuren binnen in de kamer die er al een aantal jaren in zit zie je verder scheuren net als in onze nieuwe aanbouw. 

Defensie zal deze huizen moeten aanpakken wil dit leefbaar blijven .er zijn menig mensen in deze straat die het zelfde ervaren lekke ramen scheuren in huizen 

enz enz . Ik heb mn hele leven nog nooit een melding gedaan want we weten dat we naast de basis wonen maar this nu toch echt nodig dat er iets gebeurt . De 

isolatie is volledig weg in alle huizen .

Wederom gingen de alarmen van ons huis af. 

Ik weet dat er vliegbeweging is, en dat bij een vliegbasis wonen nooit stil is. Maar deze week was het vele, vele malen erger dan normaal. Ramen trillen vóórdat 

ik het vliegtuig hoor. Een hels(er) kabaal van het toestel zelf,  gevolgd door het gejengel van de huisalarmen. 

Afgelopen week 5 keer het alarm!!

Melding



Zojuist wederom 85 86 Db continue  gemeten Noord. Is gelijk aan meting west 85 Db Ook melding Suggestie meetnetten.

Veel gebulder en kerosinestank en algehele trilling.

Wanneer gaan jullie het  geluid nu eens dimmen?

Staatssecretaris: Vliegers F-35 proberen het lawaai te dimmenhttps://lc.nl › friesland › Staatssecretaris-Vliegers-F-35-...

3 feb. 2021 — Luchtmachtvliegers van de nieuwe straaljager F-35 proberen het lawaai tijdens starts en landingen in Leeuwarden beter onder controle te ...

Video's

Staatssecretaris: gebreken horen erbij

In februari reageerde Visser op de geluidsklachten van omwonenden, er kwamen drie keer zoveel klachten binnen als bij de F-16. Daarop reageerde ze dat de 

vliegers het lawaai proberen te dimmen, zo geeft een automatisch ingezette landing meer lawaai dan een handmatige.22 apr. 2021

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

31 aug.

Brandbrieven, ingezonden brieven, mega veel klachten, krantenartikelen, interviews, politieke onrust, landelijke tv-reportages, enquêtes en nu ook toeristen die 

niet om de enorme herrie kunnen van vliegbasis Leeuwarden...

Luister zo vanaf 04:15:

EEN BRUGDEEL KLAPT DOOR EEN STORING NAAR BENEDEN, VALLEN ONZE PLANNEN...

BRUG #STORING #VAREN In deze vlog zie je dat we vertrekken vanuit de Prinsentuin in Leeuwarden. We 
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Wederom tekent zich een ramp af boven Friesland: 

@D66Fryslan

 

@cdafryslan

 

@pvdafryslan

 

@PvdDFryslan

 

@VVDFryslan

 

@pvvfrl

 

@fryslan_fvdWeer ontzettende herrie bij landen. Deze piloten moeten nog het nodige leren!!. 

Ik wil graag klacht doorgeven dat het de laatst  weken erg vaak overlast is van laagvliegende straaljagers... doordat ze zo laag vliefen en vaak ook meerder 

keren achterelkaar met meerder vliegtuigen ervaar ik dit als zeer storend 

Door gewijzigde vliegroutes veel geluidsoverlast van vliegbasis Lwd

ernstige lawaaioverlast donderdag 2 september 2021 15.10 tot 15.30 uur



Het is n u wel weer "mooi" geweest met talloze loeiharde rondjes over de meetpunten!! Met 86 Db West Noord, buiten het feit om dat we hier 4 keer per dag dit 

lawaai en uitstoot hier hebben moet het nu afgelopen zijn. Ook de rest van de oefeningen zien we hier met lede ogen tegemoet aangezien het continue 

eenrichtingverkeer is ..

Het mag nu wel eens stil zijn, het is  letterlijk een hoofdpijndossier geworden en zgn dat zoveel mogelijk rekening houden met omwonenden is ook een dikke 

leugen in de media.

NB jullie promoten wel de twitterberichten maar willen de klachten niet lezen op geluidsmeetnet..??

*Van maandag 27 september tot en met vrijdag* 8 oktober vindt de eindoefening van de Weapons Instructor Course 2021 plaats. Daarmee begint het einde van 

de WIC in zicht te komen. Tijdens de twee weken durende 'End Ex' is de intensiteit van de vliegbewegingen het hoogst, zoals ook op de infographic te zien is. 

Er wordt gestart en geland tussen 0800 en 1700 uur.

2 augustus- *22 oktober Weapons Instructor Course (WIC)  N.B is het nu 8 oktober einde oefening of *22 oktober?

Voor eens en nooit weer boven Friesland!

Het had hier nooit mogen plaatsvinden uit zgn Economische belang het Gezondheidsbelang is bij de verantwoordelijken van ondergeschikt belang! 

Belangenverstrengelingen..
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Brandbrieven, ingezonden brieven, mega veel klachten, krantenartikelen, interviews, politieke onrust, landelijke tv-reportages, enquêtes en nu ook toeristen die 

niet om de enorme herrie kunnen van vliegbasis Leeuwarden...

Beste defensie, gister gingen er tussen 15:14 en 15:20 een stel straaljagers de lucht in die allemaal vreselijke uitschieters qua geluid hadden boven 

Bitgummole. Ik heb gelezen dat bij elke klacht gecheckt wordt of het boven de norm was. Ik zou dan hier graag ook een terugkoppeling van willen hebben, en 

dan moet er vanaf dat tijdstip gemeten zijn vanaf het geluidsmeetnet te Bitgummole. Ik zou hierover graag informatie via de mail willen ontvangen. 

Tussen 15.15 en 15.20 vlogen er 3 stuks F35 die dusdanig veel lawaai produceerden waardoor onze kinderen (2 en 4) pijn in de oren kregen.

De daaropvolgende F35 zorgden voor ons minder geluidshinder.

Extreem geluids overlast van de f35

Lawaai door JSF, veel te hard. 

Angstaanjagend lawaai van F35's die landen. Met name in de bocht ontzettend veel lawaai en een hoge janktoon. 

Tsjonge jonge. Het is weer bar en boos vanmiddag... Dit kan echt veel beter!!

En maar rondjes maken met veel lawaai 

Goedemorgen,

Ook gisteren weer een hele dag met gebulder van straaljagers.

Dieptepunt was wel het oneindige rondjes jakkeren van toestel 5441.

Oorverdovend kabaal en laag overvliegen in Stiens met pieken van 88 tot 93 Db (Wythusterwei/Albert Heijn)

Hoezo rekening houden met omwonenden..en het lawaai zoveel mogelijk beperken? 

Dit heeft m.i. niets meer te maken met landsbelang..maar enkel eigen belang.

Asociaal en pure waanzin om op een dergelijke manier over bewoond gebied te vliegen..!!

Niet normaal hoe er vanmiddag weer boven Marsum wordt opgestegen. Is niet te doen met thuiswerken. Heb eerder ook al een klacht ingediend maar niets 

meer van gehoord. 

Van de week was het ook al raak. 

Het houdt niet op met de herrie. Zeker weer dezelfde piloten! Konijnen schrikken zich telkens bijna dood. Ik nodig u uit om mij te bellen als er wordt geland. Of 

nog beter, kom een kopje koffie drinken. Wel oordopjes meenemen. Of nee, doe maar geen gehoorbescherming. Kunt u de pijn zelf ervaren.

2 maal idioot geluidniveau, 3e toestel minder erg. Het kan dus wel. Vlieg eens een andere route of blijf aan de grond. Ik heb buitenlandse gasten die niet weten 

wat hen overkomt.

Ik weet: dit helpt toch niet. 

Ik denk dat ik mij maar afmeld voor de infomail, ik erger mij alleen maar terwijl het niets oplevert.

Ik hoef geen reactie want dan ga ik vast verkeerde dingen zeggen.

Extreme herrie

Enorm lawaai door overkomende straaljagers in Stiens. Echt niet normaal zo hard. 

De (online) vergadering waar ik aan deelneem is op dat moment niet meer te volgen vanwege de enorme herrie die er door de overkomende vliegtuigen wordt 

gemaakt.

Ik heb nog nooit eerder geklaagd, maar het begint zo langzamerhand toch echt wel de spuigaten uit te lopen. 



Ik krijg hartkloppingen van deze overlast, niet normaal

Vreselijk  geluid. Doet pijn aan de oren .ramen trillen .computer trilt op het buro. (Thuiswerken)

Geen standaard reactie

F35 (2 stuks) met een ongelofelijk geluidsoverlast hier over huis bezig met landing. In de 40 jaar dat ik hier woon, nooit geklaagd m.b.t. Geluidsoverlast. Dit is 

buitenproportioneel. Huisdieren en kleine kinderen weten niet wat ze mee maken. Geluidsmeetnet geeft dit ook duidelijk aan, extreem meer db.

En maar rondjes maken met veel lawaai . Die F35 is echt een drama vliegtuig. 

Wat een ellende, 3x overvliegende milieuvervuilers. Op het geluidsmeetnet 1vliegtuig boven 100db, daarna 1onder de 100db en de laatste ruim boven de 

100db. Onverantwoord dit zat op de pijngrens. Ik kreeg de indruk dat het overvliegende vliegtuigen waren. Dan telt deze onverantwoorde herrie niet mee voor de 

geluidszonering. 

Enorme geluidsoverlast! Blijft bijzonder, de eersten die overkomen, kunnen blijkbaar enigszins normaal over komen en de laatste is wederom afgrijselijk! En 

weer heel laag over. 

Tot voor kort vlogen de F16's om Britsum heen bij landing. Nu vliegen ze (ik neem aan F35's) direct over ons huis. Zojuist ook, er werd ook nog flink 

"nagebrand" bij de landing.

2 sept om 15.40 wordt er tot 5x toe over ons niet geluids geisoleerde midden in het weiland huis gevlogen ja binnen 10 minuten 

Ik had ook nog mijn hondje buiten en die schoot naar binnen  want gelukkig was de garage deur open

Moet dit nou

landen doorstarten en dat 5 x achter elkaar 

echt niet grappig 

Is niet de 1x  dat ik en klacht indien en hoor er niets van 

Misschien es kijken en horen hoe ongenaam het is 

Uiteraard begrijp ik dat het voor de veiligheid van ons land belangrijk is dat alle vliegoefeningen doorgaan. Daar sta ik ook volledig achter. 

Van kleins af aan ben ik al geïntrigeerd door de straaljagers van de vliegbasis in Leeuwarden. 

Mijn hele leven woon ik al in de vliegroute, soms iets dichter bij de basis, soms iets verder weg. 

Sinds een aantal weken ben ik binnen Marssum verhuist en woon ik nu op het franjumbuorsterpaad. Vanuit het raam van mijn kantoortje heb ik prachtig uitzicht 

op de vliegtuigen die zeker nu met de WIC veelvuldig voorbij komen.

Het verschil tussen de F16 en de F35 qua geluid is dan de laatste paar weken ook wel echt ontzettend opgevallen. Vandaag stijgen de vliegtuig op in de richting 

van Marssum en het is echt niet normaal hoeveel geluid de F35 produceert, ik had mijn raam open en heb nu nog een piep in mijn oor. Ook tijdens het landen 

produceren ze aanzienlijk meer lawaai dan de F16, welke als een verademing klinkt als deze voorbij komt vliegen. 

Mijn werk lijdt er onder, ik kan geen telefoontjes plegen als de vliegtuigen opstijgen of landen. Mijn oren lijden er onder, ik heb steevast een piep in mijn oor als 

ik niet snel genoeg was met het raam dicht trekken of mijn vingers in mijn oren stoppen en daarnaast schrikken mijn huisdieren zich elke dag weer kapot van 

het lawaai dat het met zich mee brengt.

Kan er wellicht op een andere manier (andere route) worden opgestegen. Ook het landen is niet prettig maar minder ellendig dan het opstijgen. Of gezorgd 

worden voor nog dikker glas? Daardoor is het buiten probleem nog niet opgelost, maar daarvan vind ik wel, de vliegbasis ligt er al sinds 1934 (althans de banen) 

, dat weet je als je in Marssum gaat wonen. 

Ik hoop dat defensie/ gemeente / provincie / overheid hier op korte termijn actie op gaat ondernemen want de ontevredenheid in Marssum en omstreken is 

groot. 

Zijn we weer: inmiddels is het 16:29 uur en wederom enorm veel overlast van met name het eerste toestel dat zojuist landde... 

Het is weer niet te doen met het lawaai van de F35. vreselijke herrie bemeilijkt thuiswerk

Ik woon in Stiens. Dagelijks krijg ik een F35 recht over mijn hoofd als ik naar Leeuwarden fiets. Het geluid is veel te hard en schadelijk voor de omstanders!

Tussen 15.00 en tot na 16.00 uur hebben 2 F35 jachtvliegtuigen een dogfight gehouden boven onze locatie. Zeer luid met af en toe de afterburner erbij. 

Continue rondjes boven ons hoofd. Normaal praten buiten had geen zin!

Ik ben 63 jaar, had nooit problemen met het geluid, maar het wordt steeds vaker dat het sterkere geluid opvalt! Ik heb in Lwd gewoond en woon sinds 1990 in 

Stiens ( noord ). 

Ik ben ook een opendag bezoeker omdat ik dat leuk vind. Het geluid maakt me niet uit dan, maar ik heb het idee dat de vliegbewegingen steeds verder opgerekt 

worden. 

Wat er vanmiddag gebeurde was niet leuk meer. Laat ze toch boven de Noordzee oefenen. We hebben al genoeg aan het geluid van opstijgen en landen!

Een reactie per mail is goed maar liever een telefoontje!

En weer een dag vol gebulder en luchtvervuiling!

Oorlogsgebied Friesland..!!

Ook nu om 16:33 is het blijkbaar nóg niet genoeg geweest.

Wanneer wordt de belofte om met minder herrie te vliegen nu eindelijk eens waar gemaakt??



Nog nooit heb ik een klacht ingediend, maar wat ons zojuist overkwam, gaat aal perkent te buiten.

Twee jagers, hoogstwaarschijnlijk opgestegen van vliegbasis Leeuwarden in westelijke richting, maken een bocht over de stad Leeuwarden. Richting West, 

vervolgens naar Zuid en Oost vervolgens naar Noord, en maken onder een oorverdovend lawaai, (naverbranders?) zich uit te voeten. Idioot gewoon! We 

hebben ons moeten laten leiden door een enorm kabaal, want zicht is er momenteel niet.

Nu hebben we de indruk dat de nieuwe toestellen op de vliegbasis sowieso meer herrie produren, maar mijn vraag: is dit normaal?

Als we vaker dergelijke overlast gaan meemaken wordt het misschien tijd om de Zuid en Oostkant van Leeuwarden te gaan mobiliseren tegen deze overlast en 

de veroorzakers!

Wij zouden graag opheldering van u krijgen over wat hier aan de hand is geweest.

Straaljagers vliegen laag over ons huis en tuin. Het gesprek wat mijn man en ik voeren moeten we onderbreken.

Het is een erg hard geluid wat de straaljagers maken. Teven vervuilen ze het milieu door de uitstoot van broeikasgassen. 

Startende vliegtuigen, JSF's, maakten dermate veel lawaai dat horen en zien je verging en het alarm van de auto afging

Weer "goed" bezig met 86 Db hier tegen de gevel met vel gebulder en trilling en vergast door de kerosine! Het is ronduit schandalig wat hier dagelijks gaande is 

onder het mom van zgn Landsbelang.. DE gezondheid van de omwonenden staat al langere tijd op het spel en niets op orde!!

Hoe was het ook alweer???

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.

En ondertussen is Spuit 11 ook al gearriveerd! 009

5440 5441 5442 5443  86 DB NOORD /WEST!!

9:18 Flankr 1 2422

Meerder malen per dag dezelfde overlast!

 Facebook
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 Mail

Door *** op 3 juni 2021.

3 JUNI 2021

Motie Vliegbasis Leeuwarden door gemeenteraad aangenomen

Na alle klachten, kamervragen en publiciteit (ook mijn artikelen in Liwwadders) over het de Vliegbasis Leeuwarden, was de gemeenteraad van Leeuwarden op 2 

juni aan zet. De gemeenteraad had het onderwerp "Gezondheidsaspecten Vliegbasis" op de agenda gezet. 

 

Gesproken is over het effect van het lawaai, de stank en de uitstoot van fijnstof van de gevechtsvliegtuigen op de gezondheid van de inwoners van Leeuwarden, 

zeker die in de buurt van de vliegbasis. Daartoe had GroenLinks met  PvdA, D66, CDA en FNP een motie ingediend. Met 32 tegen 6 stemmen is deze 

aangenomen. Alleen de VVD en Lijst 058 stemden tegen, met name op grond van het belang van Defensie en de werkgelegenheid, die de vliegbasis brengt. 

Verantwoordelijk wethouder Hein de Haan (PvdA) was overigens niet tegen het aannemen van deze motie, maar waarschuwde wel dat de gemeente niet veel te 

zeggen heeft over de vliegbasis. 

 

B&W moeten door deze aangenomen motie als wettelijk adviseur en deelnemer aan het overleg met omwonenden van Defensie de volksgezondheid op de 

agenda zetten. B&W zullen ook het initiatief nemen om de effecten van de vliegbasis op de gezondheid te monitoren en de gemeenteraad daarover jaarlijks 

informeren. 

 

Tenslotte zullen B&W erbij Defensie op aandringen rapporten over geluid, geur en stoffen wel aan de gemeente ter beschikking te stellen. Ook zullen B&W in 

het belang van de volksgezondheid Defensie met klem vragen om de isolatie van woningen rond de vliegbasis te controleren en zonodig te verbeteren en om de 

wijze van vliegen aan te passen met als doel minder overlast. 

 

De volksgezondheid is een onderwerp waarover de gemeente inderdaad moet waken. Op de geheime rapporten mag de gemeente aanspraak maken omdat zij 

zonder alle gegevens over geluid, geur en stoffen haar wettelijke adviesrol over de vergunningen van de vliegbasis niet kan uitvoeren. B&W kunnen zich harder 

opstellen tegenover Defensie. Deze motie geeft daarvoor de munitie. Wellicht voor B&W zeer welkom. 

Deel bericht op:

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis LeeuwardenGeluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor

Wederom veel geluidsoverlast, kunnen ze niet een andere route vliegen? Zo kan ik geen opnames maken voor mijn cursus of verstaanbaar zijn in een videocall. 

lawaai



En wederom zojuist met 85 DB hier de lucht in veel gebulder en keosinestank! 5451 5452 1503 1504

SERMD SEDXP wat zijn dat voor moordwapens?

11:30 wederom 2424 hier over meetpunten met veel gebulder om 9:54 ook al rondjes draaien ..

Gezien onderstaand artikel is het een blamage te noemen om de klagers te negeren tijdens Covm

Een excuus naar de direct berokken zou gepast zijn

https://advocatenkantoorkamsma.nl/nieuws/2021/06/976981-motie-vliegbasis-leeuwarden-door-gemeenteraad-aangenomen
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Door Gina Kamsma op 3 juni 2021.

Enorme overlast door defensie en ik moet me weer door dit bandje heen ploeteren. Wil het geluid laten horen maar duurt zolang voordat ik iets kan inspreken 

dat ze alweer gevlogen zijn. Krijg er hartkloppingen van door de stress

Goedemiddag.

Wederom een hele ochtend met veel gebulder kerosinestank en uitstoot ziekmakende stoffen. 

Nu zelfs al Zweedse SERMD straaljagers die de rust en lucht hier komen verpesten!.

Het regent klachten..en nog steeds gaat het oorlogsgeweld boven Friesland door. 

Absurd wat hier gaande is...verstoring van de rust.. en een aanslag op de gezondheid van mens en dier!

Geluidsoverlast bijna dagelijks. We kunnen elkaar niet meer verstaan.

Laatste jsf van ik meen 3 maakte heel veel herrie boven onze wijk

De overlast van Leeuwarden wordt steeds heviger, het lijkt wel of al het vliegverkeer zich naar deze kant aan het verplaatsen is. geluid van de f-35 is vreselijk



Bar en boos is het vandaag om voor de zoveelste keer met 85 Db Noord en 82 West de lucht in te gaan. LKI is onvoldoende O3 RIVM luchtmeetnet.nl

En u weer irritante ne hoorbare rondjes draaien het is een grof schandaal met die vieze uitstoot kerosine!

Er is genoeg munitie om Defensie het vuur aan de schenen te leggen..
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Door Gina Kamsma op 3 juni 2021.

Na alle klachten, kamervragen en

publiciteit (zeker ook in Liwwadders)

over het de Vliegbasis Leeuwarden,

was de gemeenteraad van Leeuwarden

op 2 juni aan zet.

De gemeenteraad had het onderwerp

‘Gezondheidsaspecten Vliegbasis’ op

de agenda gezet.

Gesproken is over het effect van het lawaai,

de stank en de uitstoot van fijnstof van de



Goedemorgen

Zojuist weer loeihard oostkant 85 86 Db West Noord met veel gebulder en kerosinestank!

5453 5454 5452.. 112 Jelsum 

Om 9:18 en 9:23 kon het wel iets zachter, dus waarom nu niet? Geluid dimmen is ons beloofd!

We moeten alles tot in den treure herhalen en dan wordt er nog geen actie ondernomen.

Belazerd bij de belevingsvluchten en geen reactie ondertekening Brandbrief...

Staatssecretaris: Vliegers F-35 proberen het lawaai te dimmenhttps://lc.nl › friesland 

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.

https://advocatenkantoorkamsma.nl/nieuws/2021/06/976981-motie-vliegbasis-leeuwarden-door-gemeenteraad-aangenomen

 

3 JUNI 2021

Motie Vliegbasis Leeuwarden door gemeenteraad aangenomen

Na alle klachten, kamervragen en publiciteit (ook mijn artikelen in Liwwadders) over het de Vliegbasis Leeuwarden, was de gemeenteraad van Leeuwarden op 2 

juni aan zet. De gemeenteraad had het onderwerp "Gezondheidsaspecten Vliegbasis" op de agenda gezet. 

 

Gesproken is over het effect van het lawaai, de stank en de uitstoot van fijnstof van de gevechtsvliegtuigen op de gezondheid van de inwoners van Leeuwarden, 

zeker die in de buurt van de vliegbasis. Daartoe had GroenLinks met  PvdA, D66, CDA en FNP een motie ingediend. Met 32 tegen 6 stemmen is deze 

aangenomen. Alleen de VVD en Lijst 058 stemden tegen, met name op grond van het belang van Defensie en de werkgelegenheid, die de vliegbasis brengt. 

Verantwoordelijk wethouder Hein de Haan (PvdA) was overigens niet tegen het aannemen van deze motie, maar waarschuwde wel dat de gemeente niet veel te 

zeggen heeft over de vliegbasis. 

 

B&W moeten door deze aangenomen motie als wettelijk adviseur en deelnemer aan het overleg met omwonenden van Defensie de volksgezondheid op de 

agenda zetten. B&W zullen ook het initiatief nemen om de effecten van de vliegbasis op de gezondheid te monitoren en de gemeenteraad daarover jaarlijks 

informeren. 

 

Tenslotte zullen B&W erbij Defensie op aandringen rapporten over geluid, geur en stoffen wel aan de gemeente ter beschikking te stellen. Ook zullen B&W in 

het belang van de volksgezondheid Defensie met klem vragen om de isolatie van woningen rond de vliegbasis te controleren en zonodig te verbeteren en om de 

wijze van vliegen aan te passen met als doel minder overlast. 

 

De volksgezondheid is een onderwerp waarover de gemeente inderdaad moet waken. Op de geheime rapporten mag de gemeente aanspraak maken omdat zij 

zonder alle gegevens over geluid, geur en stoffen haar wettelijke adviesrol over de vergunningen van de vliegbasis niet kan uitvoeren. B&W kunnen zich harder 

opstellen tegenover Defensie. Deze motie geeft daarvoor de munitie. Wellicht voor B&W zeer welkom. 

Deel bericht op:

 Facebook

 Twitter

 LinkedIn

 Google+

MailGoedemorgen,

En weer extreem gebulder met opstijgen 5452, 5453 en 5454.

Meetpunt Jelsum 108DB, meetpunt Noord meldt "slechts" 73 DB, terwijl wij hier aan de Oostzijde van het gebouw 85/86 DB meten.

Wederom een bewijs, dat Noord niet de geluidssterkte aangeeft die wij hier constateren. 

Waarom nu weer met zoveel kabaal de lucht in? 

Eerdere vluchten 09:17 en 09:23 waren aanmerkelijk stiller...! 

Gehoorbeschadiging als gevolg piekgeluid tijdens opstijgen met naverbrander…

Wat is het aantal decibel dat maximaal gemaakt mag worden?? Dit zou ik graag van u vernemen.  Je hoeft volgens mij geen expert te zijn om te kunnen 

constateren dat dit ruimschoots wordt overschreden. Bij dit aantal decibels is gehoorbescherming verplicht in iedere normale  (werk) omgeving. 

Dus hoe nu verder?

Geen naverbranders meer in het gebied wat niet aangemerkt wordt als zone waar de isolatie van de huizen heeft plaatsgevonden?

Of dan in ieder geval iets met geluidsisolatie van de woningen in de omgeving, en niet meer alleen in Jelsum en Cornjum?

Verder hoeft er volgens mij niet gedraaid en gevlogen te worden recht over het dorp Britsum, dit hoefde  “ vroeger” ook niet, toch?

Mocht u dit allemaal niet geloven dan nodig ik u graag uit dit een keer ter plaatse mee te laten maken en te ervaren. En dan misschien gelijk een geluidsmeting 

de doen met een geijkte decibel meter .

Mvg

Vliegtuigen die overvliegen maken oorverdovend hard geluid. 

Piepende oren als gevolg.

Zonder gehoorbescherming niet buiten te zijn.



Ook zojuist weer met veel en langdurig gebulder de lucht in plus Kerosinestank 5451 5452 5453 5454

86 Db Noord. Vloeren muren en ramen trillen

Ook landing 5441 5442 5443 Viper 04 luidruchtig 

Om 8:50 kon het allermaal wel iets zachter..

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

12 u

De gehele doofpot open en boven tafel, van wat de 

@Kon_Luchtmacht

 ons allen hier dagelijks aandoet. Daar hebben wij als omwonenden recht op. Graag 

@Gemeente_Lwd

 hierover blijven communiceren. Gezondheid borgen van de inwoners van de gemeente is uw taak.

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

Als antwoord op 

@geluidsmeetnet

Zo schrijnend: in een eerder onderzoek naar kanker rondom Vliegbasis Leeuwarden werden de grootste dorpen #Stiens en #Dronrijp niet meegenomen. Dorpen 

waar de 

@Kon_Luchtmacht

 dagelijks overheen jaagt en volop kankerverwekkende fijnstof sproeit. 

@Gemeente_Lwd

 

@ggdfryslan

De afgelopen weken is het geluidsoverlast van uw vliegtuigen enorm toegenomen. Ik ben vanwege corona thuis gaan werken en dat is altijd redelijk goed te 

doen geweest. Ik voer zo'n 20 tot 30 telefoongesprekken per dag. Hoewel er geluidsoverlast was, was hier redelijk rekening mee te houden. (Wat wil zeggen, 

met warm weer geen ramen open, anders versta je elkaar niet.) Ik heb mij aangepast. 

Op dit moment is echter de geluidsoverlast erger en frequenter geworden. Ik moet telefoongesprekken tijdelijk of helemaal verbreken. 

Mijn baas is voor hybride werken. Het is niet de bedoeling dat ik weer volledig op kantoor kom werken. Daarom heeft mijn werkgever ook het aantal 

werkplekken gereduceerd. Heel veel werkgever hebben zich aangepast naar het 'nieuwe normaal'.  Ik zelf werk ook graag thuis. 

Dit zou in onze samenleving moeten kunnen. Zeker omdat het voor iedereen zoveel voordelen heeft. 

Ik wil u vragen ook rekening te houden met onze veranderde samenleving en u aan te passen.

(De F-35 zorgt voor veel meer geluidsoverlast)

Geluidsoverlast van straaljager.

Op dit tijdstip met opzet  de naverbrander aanzetten lijkt me overdreven en zeer veel overlast geven.

09-09-2021 10:07 boven Minnertsga.

Graag nu wel eens reactie via de telefoon.

Al vele malen aangegeven terug gebeld te willen worden, maar men heeft dit blijkbaar nimmer aangedurfd. 

Daarom hierbij expliciet dit verzoek.

Goedemorgen,

Alsof het de normaalste zaak van de wereld is bulderen de straaljagers weer over de Provincie. 

Uitstoot fijnstof, andere ziekmakende stoffen en het extreme lawaai doen blijkbaar niet ter zake. Hoogste tijd om te stoppen met het geheim houden van de 

effecten die dit op ons als omwonenden heeft. Wij hebben het volste recht om geïnformeerd te worden over wat er dagelijks aan kwalijke stoffen over ons wordt 

uit gesproeid. 

Onze gezondheid mag nooit ondergeschikt zijn aan het z.g.n. "landsbelang" waar Defensie zich zo graag achter verschuilt! 

boven de stad

4 straaljagers vliegen laag over, koeien slaan op hol, waardeloos. Dit moet stoppen!

De geluidsoverlast van de nieuwe straaljagers is echt heftig. Ik kan me niet voorstellen dat dit geluid binnen de toegestane marges zit. Ik wil zelf al de handen 

voor de oren doen, laat staan wat dit met de oren van de kinderen doet. Een blokje om kan heel vervelend uitpakken als dat toevallig precies samenvalt met 

wanneer er regelmatig straaljagers overvliegen. Kinderen schrikken en voor hen is het geluid niet te doen. Ik stuur dit bericht omdat wanneer niemand dat doet 

er ook niets aan gedaan wordt. 

Geluidsoverlast van laagvliegende straaljagers

Het is hier weer prijs hoor.

Geweldige herrie en dat mag allemaal.

Teringdingen, die F35.

Enorme geluidsoverlast vlak boven ons huis!!!

9 september omstreeks 14:15 uur stegen er 4 F-35’s op. Deze vlogen recht over ons huis, met een enorm kabaal. Nou zijn we hier wel wat gewend maar dit was 

toch wel even anders dan anders. Ons voorstel is dat ze wat vaker tussen de percelen van Bitgumerdyk 87/89/91 door vliegen. Dan is het geluid voor iedereen 

een stuk beter te doen. 



Goedemiddag, zojuist wederom werr loeihard met 86 DB en  gebulder trilling en kerosinestank.

5451 5452 1503 1504

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

4 u

Jelsum vanmorgen. Weet u het nog? Dat de 

@Kon_Luchtmacht

 aangaf dat de start van de F35 nagenoeg gelijk zou zijn dan die van de F16... Het wachten is op het eerlijke verhaal van 

@Defensie

. Zou het nog komen?

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

16 u

Zo schrijnend: in een eerder onderzoek naar kanker rondom Vliegbasis Leeuwarden werden de grootste dorpen #Stiens en #Dronrijp niet meegenomen. Dorpen 

waar de 

@Kon_Luchtmacht

 dagelijks overheen jaagt en volop kankerverwekkende fijnstof sproeit. 

@Gemeente_Lwd

 

@ggdfryslan

Deze collectie weergeven

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

16 u

De gehele doofpot open en boven tafel, van wat de 

@Kon_Luchtmacht

 ons allen hier dagelijks aandoet. Daar hebben wij als omwonenden recht op. Graag 

@Gemeente_Lwd

 hierover blijven communiceren. Gezondheid borgen van de inwoners van de gemeente is uw taak.

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

31 aug.

Brandbrieven, ingezonden brieven, mega veel klachten, krantenartikelen, interviews, politieke onrust, landelijke tv-reportages, enquêtes en nu ook toeristen die 

niet om de enorme herrie kunnen van vliegbasis Leeuwarden...

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnetVeel lawaai door overkomend vliegtuig, hond en pas geboren baby schrikken. Baby is dan voor zo lang weer wakker. Er valt niet eens normaal te praten. Het 

deed zelfs pijn aan mijn eigen oren toen we in de tuin zaten. 

Uit voorzorg met baby binnen gaan zitten. Volledige woonplezier wordt hierdoor ontnomen. 

Ik kan met de deuren dicht geen telefoongesprek meer voeren wanneer er een vliegtuig over vliegt. 

Verschrikkelijk veel lawaai 

2 laag overvliegende F35 die korte draai maak voor inzet landing. Klacht oorpijn bij kind en mij zelf. Snel naar binnen rennen. Ook binnen is geluid zeer goed te 

horen.

De F35 vliegt veel te laag en veel te vaak over Stiens

Wederom een afsluiting van een zwarte dag 5454 met 89 Db Noord gemeten 81 west Ft en 101 Marsum de landing inzetten dwars door de kerkklokken met een 

zwart randje..5451 5452 

Branieschopper 5454 moest hier nog even overheen dacht zeker dat hij max Verstappen was..

Het antwoord van dat het niet gemeld is door uitvaartcentrum Marsum is net zo ongeloofwaardig als alle leugens in de media van Defensie .het ene roepen en 

het andere doen!!

Rond aangegeven tijdstip werd ik wakker gemaakt door een donderend lawaai van laag overvliegende vliegtuigen. Ik voelde het huis zelfs trillen. Dit kan zo echt 

niet langer!

Wij ervaren de laatste tijd steeds meer overlast van de (gevechts)vliegtuigen die overvliegen. We kunnen elkaar in huis amper verstaan. Laat staan in de tuin of 

op straat. Onder familieleden die in de regio wonen of bij onze buurtgenoten, horen we dat er ook bij hun steeds meer overlast wordt ervaren. 

Door de crisis met covid werken we ook veel thuis. Zodra er een vliegtuig overvliegt ondervinden we problemen met online vergaderingen. Dan gaat standaard 

de microfoon en de geluidsboxen uit. Zéér irritant.

We vinden het extra geluid wat deze (nieuwe?) vliegtuigen geven ondoenlijk. We vinden het fijn dat jullie veel informatie geven en openstaan voor kritiek. Maar 

er mag wat ons betreft ook wel iets 'zichtbaars' (of beter gezegd: iets hoorbaars) doorgevoerd worden, zodat de overlast minder wordt.



Wederom met 86 Db Noord 85 West 112 Marsum 98 Dronryp het wordt hoe langer hoe gekker!!

Zwaar gebulder trilling en kerosinestank!

5451 2342 5453 5454 We zijn het wel beu om elke dag koppijn te krijgen door de onnodige gebulder en uitstoot onder het mom van "landsbelang""

Hoogste tijd dat de man met de hamer langskomt..

Klagers worden genegeerd, beloftes worden niet nagekomen, in de media leugens rondstrooien en ondertussen staat spuit 11 F 019 ook al stil binnen'

Moest de Lc daar niet even aandacht aan besteden of liggen de zaken na het bekend maken van alle gebreken en waaraan de vliegbasis niet voldoet ietwat 

gevoelig?  Dat is ook de reden waarom kunnen we nog steeds niet documenten uploaden via klachtenformulier. Alles in 1 klacht per dag kan ook niet, dan ook 

niet klagen over de klagers..

Staatssecretaris: Vliegers F-35 proberen het lawaai te dimmenLuchtmachtvliegers van de nieuwe straaljager F-35 proberen het lawaai tijdens starts en 

landingen in Leeuwarden beter onder controle te krijgen. Geregeld wordt er rond Leeuwarden meer dan 100 decibel gemeten. ... Dat is luider dan bij de 'oude' F-

16.3 feb. 2021

3 JUNI 2021

Motie Vliegbasis Leeuwarden door gemeenteraad aangenomen

Na alle klachten, kamervragen en publiciteit (ook mijn artikelen in Liwwadders) over het de Vliegbasis Leeuwarden, was de gemeenteraad van Leeuwarden op 2 

juni aan zet. De gemeenteraad had het onderwerp "Gezondheidsaspecten Vliegbasis" op de agenda gezet. 

 

Gesproken is over het effect van het lawaai, de stank en de uitstoot van fijnstof van de gevechtsvliegtuigen op de gezondheid van de inwoners van Leeuwarden, 

zeker die in de buurt van de vliegbasis. Daartoe had GroenLinks met  PvdA, D66, CDA en FNP een motie ingediend. Met 32 tegen 6 stemmen is deze 

aangenomen. Alleen de VVD en Lijst 058 stemden tegen, met name op grond van het belang van Defensie en de werkgelegenheid, die de vliegbasis brengt. 

Verantwoordelijk wethouder Hein de Haan (PvdA) was overigens niet tegen het aannemen van deze motie, maar waarschuwde wel dat de gemeente niet veel te 

zeggen heeft over de vliegbasis. 

 

B&W moeten door deze aangenomen motie als wettelijk adviseur en deelnemer aan het overleg met omwonenden van Defensie de volksgezondheid op de 

agenda zetten. B&W zullen ook het initiatief nemen om de effecten van de vliegbasis op de gezondheid te monitoren en de gemeenteraad daarover jaarlijks 

informeren. 

 

Tenslotte zullen B&W erbij Defensie op aandringen rapporten over geluid, geur en stoffen wel aan de gemeente ter beschikking te stellen. Ook zullen B&W in 

het belang van de volksgezondheid Defensie met klem vragen om de isolatie van woningen rond de vliegbasis te controleren en zonodig te verbeteren en om de 

wijze van vliegen aan te passen met als doel minder overlast. 

 

De volksgezondheid is een onderwerp waarover de gemeente inderdaad moet waken. Op de geheime rapporten mag de gemeente aanspraak maken omdat zij 

zonder alle gegevens over geluid, geur en stoffen haar wettelijke adviesrol over de vergunningen van de vliegbasis niet kan uitvoeren. B&W kunnen zich harder 

opstellen tegenover Defensie. Deze motie geeft daarvoor de munitie. Wellicht voor B&W zeer welkom. 

Deel bericht op:

 Facebook

 Twitter

 LinkedIn

 Google+

Mail

Door Gina Kamsma op 3 juni 2021.

Goedemorgen,

Met veel gebulder en naverbrander om 08:54 de lucht in 5441,5442, 5443, 5444, de rust is weer verstoord, de oorlogsherrie weer begonnen.

09:50 nogmaals met 4 straaljagers en veel kabaal opstijgen.

De rest van de dag het geluid eindelijk maar eens behoorlijk dimmen...afgesproken??

Herrie van laag overvliegende vliegtuigen. Kunnen defensie-vliegtuigen grotere kernen niet mijden als ze zo laag vliegen?



De structurele overlastveroorzakers zijn weer begonnen met 85 Db west 86 Noord en 117 DB Marsum>> met naverbrander zoveel vieze uitstoot en gebulder 

trillingen veroorzaken zonder vereiste vergunningen en de klagers de schuld geven..

De melding gaat ook weer naar suggestiemeetnet

Wat bedoelt Defensie eigenlijk met rekening houden met omwonenden??! x per jaar niet vliegen vanwege Dorpsfeest en vervolgens daar afgelopen maandag 

weer met 114 Db overheen jakkeren?? Doofpotaffaire! 5441 5442 5443 5444 Flankr0 5446..

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

13 m

08:53 uur De oorlog is weer begonnen boven Friesland.

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

23 u

Jelsum vanmorgen. Weet u het nog? Dat de 

@Kon_Luchtmacht

 aangaf dat de start van de F35 nagenoeg gelijk zou zijn dan die van de F16... Het wachten is op het eerlijke verhaal van 

@Defensie

. Zou het nog komen?

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

8 sep.

Zo schrijnend: in een eerder onderzoek naar kanker rondom Vliegbasis Leeuwarden werden de grootste dorpen #Stiens en #Dronrijp niet meegenomen. Dorpen 

waar de 

@Kon_Luchtmacht

 dagelijks overheen jaagt en volop kankerverwekkende fijnstof sproeit. 

@Gemeente_Lwd

 

@ggdfryslan

Deze collectie weergeven

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

8 sep.

De gehele doofpot open en boven tafel, van wat de 

@Kon_Luchtmacht

 ons allen hier dagelijks aandoet. Daar hebben wij als omwonenden recht op. Graag 

@Gemeente_Lwd

 hierover blijven communiceren. Gezondheid borgen van de inwoners van de gemeente is uw taak.

Deze collectie weergeven

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

6 sep.lawaai

Laatste F16 die lande vanaf kant Britsum, kwam veel te laag en vanaf een verkeerde hoek over. Was net of deze onze schuur in vloog. Graag in vervolg de juist 

hoogte en hoek aanhouden

Herrie van laagvliegende vliegtuigen op meerdere momenten vandaag. Is het niet mogelijk grotere kernen te ontzien bij het produceren van dit soort herrie?

We zijn absoluut bij de poot genomen vwb het geluid (lawaai, kabaal) van de nieuwe toestellen (F35). Ze maken schandálig veel (teveel) kabaal en zoals vele 

dagen op vele momenten heeft u met die véél te dure speeltjes ons weer veel overlast , onrust en gehoorbeschadiging bezorgd. Derhalve wederom een klacht 

over deze ontoelaatbare en onvoorstelbare kabaalschoppers, die een woonomgeving blijven teisteren. 

Wij zijn wel wat gewend, maar dit was een uiterst laagvliegend gevechtsvliegtuig met grote herrie boven bewoond gebied.

Graag uitleg over horizontaal over de meetpunten vliegen met veel gebulder 4127 0032

14:06 5445 5446 over West?

13:18 Gigantisch veel herrie weer 86 Db Noord 

5441 5442 Viper 03 Viper 04

 Waarom wordt het geluid nog steeds niet gedimd en wordt er geen rekening gehouden met omwonenden?



Absurd om hier met zoveel straaljagers achter elkaar de lucht in te gaan met veel gebulder trilling en kerosinestank en geen vergunning op orde!!

5451 5452 5453 5454 5440 5441 5442 5443 5444 5445 5446 5447 2421 2422N.b Nu nog steeds zwaar gebulder dus stiekem alvast 2 weken eerder begonnen 

met zgn piek Is voor ons een dieptepunt

Absurd om hier zo oever de meetpunten te jakkeren , is dat het beoogde doel???

Van maandag 27 september tot en met vrijdag 8 oktober vindt de eindoefening van de Weapons Instructor Course 2021 plaats. Daarmee begint het einde 

oefening!!!!!!

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1052772-advocaat-kamsma-vliegbasis-schadelijk-voor-natuur-maar-defensie-houdt-cijfers-geheim

 

Advocaat Kamsma: "Vliegbasis schadelijk voor natuur, maar Defensie houdt cijfers geheim"

29 apr 2021 - 06:18 Frysk 

De vliegbasis in Leeuwarden is schadelijk voor de natuur, maar het ministerie van Defensie houdt zulke gegevens geheim. Dat zegt de Leeuwarder Gina 

Kamsma maakt namens Milieudefensie bezwaar tegen een vergunningsaanvraag voor de vliegbasis.

De lâning fan de earste F-35 yn Ljouwert - Foto: Omrop Fryslân

Defensie heeft de vergunning aangevraagd bij het ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) voor activiteiten in de lucht en op de grond. 

Kamsma wil graag precies weten wat voor activiteiten dat zijn. "Maar dat is staatsgeheim. Geluidsrapporten, vliegbewegingen, het wordt allemaal niet verteld."

Volgens Kamsma is er zeker sprake van schade voor de natuur. "Daar is iedereen het wel over eens. De F-35 maakt meer lawaai en stoot meer stikstof uit dan 

de F-16. Dan wordt er een verhaal omheen gebouwd dat de F-35 dan minder zal vliegen, zodat de overlast gelijk blijft. Maar als wij geen cijfers krijgen over het 

aantal starten en landingen, dan is dat niet te controleren."

Landsbelang

Kamsma gaat een zogeheten zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit van LNV. Ze hoopt dat de zaak uiteindelijk bij de rechter komt, zodat er op veel 

vragen antwoord komt. de advocaat denkt echter dat de vergunning voor de vliegbasis er wel zal komen. "Daarvoor is het landsbelang te groot."

Wat er in en rond de vliegbasis gebeurt, houdt de omwonenden al jaren bezig. Volgens Kamsma heeft de mogelijke vergunning vergaande gevolgen voor die 

mensen. "Het is duidelijk dat de omwonenden de laatste jaren meer overlast van de basis hebben, met name door de F-35. Dan vind ik het raar om te lezen, dat 

wat er nu zal worden vergund door LNV nog meer geluid en stikstof zal produceren. Dan denk ik dat mensen zich zorgen moeten maken."

https://advocatenkantoorkamsma.nl/nieuws/2021/06/976981-motie-vliegbasis-leeuwarden-door-gemeenteraad-aangenomen

3 JUNI 2021

Motie Vliegbasis Leeuwarden door gemeenteraad aangenomen

Na alle klachten, kamervragen en publiciteit (ook mijn artikelen in Liwwadders) over het de Vliegbasis Leeuwarden, was de gemeenteraad van Leeuwarden op 2 

juni aan zet. De gemeenteraad had het onderwerp "Gezondheidsaspecten Vliegbasis" op de agenda gezet. 

 

Gesproken is over het effect van het lawaai, de stank en de uitstoot van fijnstof van de gevechtsvliegtuigen op de gezondheid van de inwoners van Leeuwarden, 

zeker die in de buurt van de vliegbasis. Daartoe had GroenLinks met  PvdA, D66, CDA en FNP een motie ingediend. Met 32 tegen 6 stemmen is deze 

aangenomen. Alleen de VVD en Lijst 058 stemden tegen, met name op grond van het belang van Defensie en de werkgelegenheid, die de vliegbasis brengt. 

Verantwoordelijk wethouder Hein de Haan (PvdA) was overigens niet tegen het aannemen van deze motie, maar waarschuwde wel dat de gemeente niet veel te 

zeggen heeft over de vliegbasis. 

 Wederom door opstijgen van F-35,  3 keer alarm afgegaan van de woning.

Dit is niet normaal meer.

Geluidsoverlast

Niet te bevatten hoeveel vliegtuigen er vanmorgen opstijgen en zoveel lawaai produceren.

Geluidsoverlast van de groep vliegtuigen (JSF/ F-35) die waarschijnlijk aan het trainen zijn en in noord-oostelijke richting van de vliegbasis Leeuwarden 

vertrokken.

In algemene zin is de geluidsoverlast in de afgelopen 2 jaar sterk toegenomen. Ik woon al mijn hele leven in Stiens (en enkele jaren in Britsum gewoond), maar 

er is echt sprake van verhoogd geluidsoverlast de afgelopen 2 jaar.

Mijn eigen werkzaamheden moet ik gedurende telefonisch overleg of via Microsoft Teams regelmatig even pauzeren omdat we elkaar door overvliegende JSF/F-

35 gewoonweg niet kunnen verstaan. Dit ervaar ik als zeer hinderlijk.

Ik weet ook dat dit jaar (2021) er trainingen sinds mei hebben plaatsgevonden, waardoor er ook meer vliegbewegingen zijn geweest, maar dat is zowel qua 

vliegbewegingen als het geluidsoverlast ook echt wel merkbaar en voelbaar geweest. 

Dit is de eerste keer dat ik een klacht doorgeef, omdat ik het nu persoonlijk echt vervelend begin te vinden en zonder klacht er ook naar alle waarschijnlijkheid 

weinig mee gebeurd.

Bij vragen kunt u mij zowel telefonisch als per mail bereiken.

Langdurige geluidsoverlast van overvliegende straaljagers



Sinds een paar maanden is het geluid in de lucht hier niet meer te harden. We waren wel gewend aan straaljagers. Zowel overdag als de avonden. Echter nu 

zitten we met hartkloppingen op bank. Het geluid is zo doordringend, zo intens, dat ik als niet mis te verstane metal-fan toch behoorlijk agressief in mijn eigen 

woning zit.

Ik heb niet de illusie dat er iets met klachten gedaan wordt. Zoals de VVD-coryfee uit omgeving Marsum eerder al uitsprak zullen omwonenden er mee moeten 

leren leven omwille van oorlogsdreiging. Toch voel ik me voor de zoveelste maandag achter elkaar zo gremietig door het geluid, dat ik de klacht toch maar bij 

jullie neerleg. 

Hallo ik klaag niet snel, en ik weet dat we vlak bij een vliegbasis wonen 

Maar maandag 13 september  tussen 11 uur en 12 uur vliegen er twee straaljagers over met een ongelofelijke klere herrie dat het zeer deed aan de oren en dan 

vind  ik dat deze piloten geen recept in hun flikker hebben, en als je het mij vraagt het is de laatste jaren steeds erger geworden met de herrie. En weet je wat 

het ergste is de rest van ons leven moeten we het er mee doen met die klere herrie,langzamerhand krijgen we er steeds meer stres van

Absurd wat er vanochtend vanaf 09:40 tot 09:48 gaande was...met maar liefst 14 straaljagers achter elkaar de lucht in met extreem veel kabaal!

5451,5452,5453, 5454, 5440,5441,5442, 5443, 5444, 5445,5446, 5447, 2421 en 4222.

De lucht is wederom verpest met ziekmakende stoffen...maar dat wordt angstvallig geheim gehouden.

Ook zojuist was het gebulder nog te horen, absurd dat dit hier allemaal mogelijk is..schandalig!

4 vliegtuigen komen zeer laag over, dit heb ik nog nooit meegemaakt! Paard gaat door draad en hek heen.

Als deze haar veulen verliest dan stel ik defensie aansprakelijk! 

Overlast boven Leeuwarden, neemt alleen maar toe. waarom 

De pijngrens van mijn gehoor wordt overschreden, dit is de eerste keer dat ik klaag maar ben er helemaal klaar mee. Is het niet mogelijk dat defensie 

gehoorbescherming aanbiedt aan omwonenden van de vliegbasis?

Het is hier op deze manier onleefbaar!!!

Langdurig Geluidsoverlast 

In deze nare coronatijd is ons opgelegd om thuis te gaan werken. Door dat ik een commerciële functie uitoefen, heb ik veel telefonisch contact. 

In de zomertijd heb ik een raampje open voor ventilatie. Helaas is het bijna niet uit te houden door het verschrikkelijk veel lawaai van de straaljagers. Ik kan me 

onverstaanbaar maken en ook voor mijn klanten.

Helaas maak ik dit nu al te vaak mee, wat zeer vervelend is.

Geluidsoverlast vliegverkeer boven Wyns

Heb een eigen bedrijf en heb hiervoor een rustige omgeving voor nodig. Dat maakt de F-35 niet mogelijk en het is intussen al maanden aan de gang deze 

terreur. Ben zeer boos, en wordt overspannen. Vindt de situatie niet meer normaal.

Wij waren buiten in de tuin. De overvliegende vliegtuigen veroorzaakten een drukkend gevoel en deden zeer aan mijn oren. Een tijdlang nadat ze al weer waren 

verdwenen bleef ik een akelige piepende sensatie horen/voelen in mijn linker oor. 

In de afgelopen jaren hebben wij de F16 nooit als echt hinderlijk ondervonden, maar deze nieuwe vliegtuigen verlagen het woongenot enorm.

Niet goed meer voor de gezondheid dit lawaai van de vliegtuigen. 

Hierbij dien ik een klacht in mbt geluidsoverlast van de F35 straaljagers. Het valt op dat straaljagers steeds frequenter vliegen. Ook vliegen ze nu laag boven het 

dorp (Menaam).  We kunnen elkaar amper verstaan in de tuin. 

Graag uw reactie,

boven de wijk

Hels lawaai bij het opstijgen van vliegtuigen. 

Geldt de hele week al.

Het is vreselijk om buiten te zijn als de vliegtuigen overvliegen.

Maar ook binnen is het bar. Alle ramen en deuren zijn dicht, en dan nog kan ik geen Teams-overleg houden zonder geluidhinder te ervaren. De mensen met wie 

ik dan contact heb horen het ook.

Vanmorgen werd mijn rust behoorlijk verstoord tijdens het wandelen in natuurgebied de groene ster in Leeuwarden? Tot 3 keer toe vliegt er een straaljager in de 

buurt. Dit is geluisdsoverlast en milieuvervuiling. Wil je de stikstof in Nederland naar beneden krijgen kijk dan ook eens serieus naar de vervuiling van de 

straaljagers van defensie!



Goedemorgen,

Helaas vanochtend ook weer met meerder straaljagers tegelijk en oorverdovende herrie en uitstoot. Oost of West het blijft een drama 86 DB

5454 5455 5456 5457 5442 5443 5444 5450 5451 5452 5440 5441etc..

We hebben er veel last van maar defensie gaat gewoon door.. Wat is het doel van een klacht indienen als je de klagers negeert en er niets mee doet?

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

13 sep.

Jelsum zojuist: maar liefst 14 vliegtuigen stegen achter elkaar op. Jelsum was even hel op aarde. De tsunami aan kankerverwekkende fijnstof laten we nog 

maar even buiten beschouwing...

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

10 sep.

08:53 uur De oorlog is weer begonnen boven Friesland.

Historical art and literature

@Artandlitlover

·

13 sep.

Als antwoord op 

@geluidsmeetnet

Ook in Leeuwarden-Zuid was het een enorme bak herrie. Ze vlogen over de stad. Mag dat eigenlijk wel?

Elise

@Frisian77

·

13 sep.

Als antwoord op 

@geluidsmeetnet

Ik hoorde het. Vreselijk!! 

@2eKamertweets

 

@EersteKamer

  

@PartijvdDieren

 

@cdavandaag

 

@provfryslan

  

@waddentweets

  

@GeluidshinderGeluidsoverlast door dleen straaljagermotor

Waarom keer op keer over dit dorp. Ruimte zat. Nu tussen 5 en 10 keer vòòr dit tijdstip al overgevlogen met die bak herrie. Gekmakende overlast ! Hou eens op 

. Iedereen begrijpt vlieguren maken en oefenen, maar geen hond raakt gewend of is gediend van dit enorme lawaai. Waarom in godsnaam over bewoning ? 

Gebruik je gezonde verstand aub. Hier leven mensen.

Goedemiddag,

Net als vanochtend om 09:48 wordt de rust hier wederom verstoord door meerdere met veel kabaal opstijgende en luchtvervuilende straaljagers.  

Ook op dit moment (14:36) is het gebulder en gegrom duidelijk te horen..

Klinkt als zwaar onweer in de verte!

Met enorme geluidsoverlast langs onze woning. Trillende ramen, handen over de oren en katten volledig in paniek. Heel fijn weer!

Zojuist wederom met gigantisch gebulder en meerder straaljagers de lucht in plus kerosinestank

Zinloos geweld is het en een gebed zonder einde

Geweld boven gezondheid , dit soort oefeningen horen niet boven en woon/betonwijk!!

85 Db Noord /west 113 Jelsum Wyns  weerkaatsing

5445 5452 3601 3601

5442 5444 5445 5453 Viper 01 Viper 02

5452 5453 5440 5441

14 september wederom!

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

13 sep.

Jelsum zojuist: maar liefst 14 vliegtuigen stegen achter elkaar op. Jelsum was even hel op aarde. De tsunami aan kankerverwekkende fijnstof laten we nog 

maar even buiten beschouwing...



Het is verschrikkelijk, dat lawaai van het grote  aantal en steeds weer opstijgende vliegtuigen. Wat een verschil met de F16. Dit dreunt ontzettend en houdt zeer 

lang aan.

Ik woon mijn hele leven al in dit gebied en heb me er nooit echt aan gestoord, maar dit kan zo niet. Ik  word er zeer gestrest van. 

Mijn kleinzoon moet naar binnen als de vliegtuigen opstijgen omdat het niet te harden is.

 Grote oefening geven een grote belasting op de inwoners. Ik hoor om me heen steeds meer mensen die er niet meer tegen kunnen.

Wat wordt er aan gedaan? Beloofd was dat er geen noemenswaardig verschil met de F16 zou zijn, maar dit geluid is vele malen erger.

graag een goed onderbouwde reactie.

m vr gr

Ineke

We hebben onze wandeling  rond 13.30 uur maar uitgesteld, omdat we vrezen dat er na het middaguur wel weer vliegtuigen zullen starten vanaf de vliegbasis. 

Dan wil je niet toevallig buiten lopen, want het geluid van de vliegtuigen doet zeer aan onze oren en een gesprek voeren is onmogelijk. Is dat normaal?

Zware geluid overlast van de vliegbasis!

Ontzettende herrie , niet acceptabel. Doe er wat aan !! Op deze manier is het niet leefbaar in onze dorpen .

F35 klacht. vanochtend rond 11uur weer lang herrie maken en hard ook. erg naar!! Nu weer vanmiddag vaak. galmt over wad en versterkt..peace is direct weg. 

14.15 t/m 14.40 tot aan ik dit schrijf maar geheid dat het na dit schrijven nog flink doorgaat. ik meld alleen de enorme herrie maar het is vijf dagen per week altijd 

ellende voor bewoners.

vermoeiend

Absurd die landing net met gigantisch gebulder, zo vaak trainen en dan nog zoiets verprutsen  met asociaal gebulder 91 Db alles staat hier te trillen!

Zo vaak aangeven en mar doorgaan met dit gedrag

91 Db kaatst hier tegen de gevel en bedankt!!!

Egoisten nu weer jullie mogen allemaal crashen!!!

Absurd en asociaal dat er zojuist met zoveel extreem kabaal gevlogen werd...dit gaat alle perken te buiten!!.

Piloten dartelden op nagenoeg de zelfde hoogte als "jonge honden" over en langs elkaar heen..

Ooit over nagedacht wat de gevolgen zullen zijn als er ook maar iemand een fout maakt?? 

Dit soort ongein is onverantwoord boven bewoond gebied!...en is weer een overduidelijk bewijs, dat er totaal geen respect en begrip voor ons als omwonenden 

is..! 

Tussen 14.45 uur en 15.15 uur ontzettend veel lawaai van vliegtuigen. Volgens de flight tracker die in Bitgummole staat kwam deze net niet op 100db.

Vandaag rond 11/12 uur en rond 15 uur ongelooflijk veel lawaai tijdens de landingsprocedure.

Telefoongesprekken zijn dan onmogelijk. Om  15 uur was een webinar niet meer te vilgen.

Wat een vre-se-lij-ke  herrie van de F-35's!! Deze klacht mag u met ...x vermenigvuldigen. Want de 21 jaar dat we hier nu in Bitgummolewonen, had ik al heel 

vaak willen klagen. Maar wat verander je er aan...? Met dat heerlijke weer, niet gewoon rustig buiten kunnen zitten, je kunt elkaar niet verstaan... Hartkloppingen 

krijg ik er van!

groet,

Annemiek

Vandaag voor de eerste keer vond ik het echt nodig om een klacht in te dienen voor geluidsoverlast over de luchtmachtbasis Leeuwarden. Rond ~10 uur 's 

morgens en rond ~3 uur 's middags was het geluid zeer storend. Voor mijn gevoel ging het ook langer door dan anders maar hier kan ik natuurlijk verkeerd 

zitten door frustratie. 

Wederom met zoveel straaljagers met naverbranders de lucht in en vergast door de kerosine! Hoe hardleers kun je zijn met zgn geluid dimmen en zoveel 

mogelijk rekening houden met omwonenden.

West 85 Noord 86 Weerkaatsing Marsum 113 DB>

5443 5444 5445 5446 1504 5450 5451 1507 1510 5454 1513 2421 2422 Absurd is het wat hier meerdere malen per dag gaande is zonder ook maar een 

vergunning op orde!!

Belazerd bij de belevingsvluchten en genegeerd bij de Brandbrief!

9.45 uur Verschillende vliegtuigen erg veel lawaai.

9.52 uur Verschillende vliegtuigen erg veel lawaai.



Ontzettend last gehad van het opstijgen van de vele F35.

De herrie was oorverdovend  en veel harder dan "normaal"

Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor 

1de klacht, Schadeclaim:

2 isolatieramen zijn lek en moeten vervangen.

Komt doordat de vliegtuigen over ons huis vliegen en daardoor gaan de ramen trillen met als gevolg lekkage. Verwacht dan ook dat deze schade wordt betaald 

door Defensie/ luchtmacht. 

Ik heb wel een tijdstip ingevuld omdat verplicht is. 

2 de klacht :

De laatste tijd worden er meer vliegoefeningen (trainingen) gedaan wat nogal voor veel geluidsoverlast zorgt. 

Het is 2 voor twaalf geweest en het moet nu stoppen met deze overlast met zwaar gebulder en kerosinestank! Onze gezondheid gaat er aanmaar dat is bij 

Defensie van ondergeschikt belang aale voor het zgn Landsbelang"  Platgooien die Basis!!! West en Noord net 86DB

5442 1501

Net als vanochtend om 09:45 weer extreem veel gebulder en kerosine stank!

Belofte om met minder kabaal te vliegen wordt nog steeds niet nagekomen.

Sterker nog...het lawaai wordt bij de dag erger!

Om maar niet te spreken over de extra uitstoot van ziekmakende stoffen die dat met veel bombarie opstijgen, landen en rond jakkeren veroorzaakt. 

Ooverdovend lawaai van meerdere vliegtuigen die meer dan 7 minuten over ons huis in de bebouwde kom van Dronryp scheren. Niet normaal om zo met je 

omwonenden om te gaan. Ik verzoek u dringend niet meer over de dorpskern van Dronryp te vliegen. 

Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor 

Niet normaal geluid meer !!

Je kan niet telefoneren, enof tv of radio luisteren !!!

Wederom schandálig wat u met die véél te dure speeltjes aan geluidsoverlast in een/onze woonomgeving aanricht! Werkelijk vréselijk en buitenproportioneel  

Nu opgesodemieterd met die rotherrie en kerosinestank.!!!!

Met 11 oorlogsmachines achter elkaar de lucht in. Kan het nu eindelijk eens afgelopen zijn met dat asociale en absurd luide gebulder??

Horen en zien vergaat ons hier..!!

Rot toch GVD eens op. Ik wil wat doen maar moet voor de zoveelste keer wachten tot jullie opgelazerd zijn! Ik ben er klaar mee. Ik kan alleen nog maar 

telefoneren of werken als jullie je gedragen en dat is bar weinig. Leer eens rekening houden met ons!

Waarschijnlijk zijn het JSF’s (=Starfighter?)      Ik doe mijn best om me voor t lawaai af te sluiten maar soms is het een ergernis!

Het is niet te harden overlast vliegbasis

Laatste week bizar veel overlast overvliegende vliegtuigen.

Schandalig. Wat een overlast. We kunnen het helaas niet anders beschrijven. We zijn ons rot geschrokken zojuist. 

Veel teveel geluid van de F35. Dat landen kan én moet veel stiller. Er wonen wel bijna 8000 MENSEN In Stiens en die willen ook graag in goede gezondheid 

leven. 

Dit was niet normaal meer een groot aantal vliegtuigen gingen met zoveel lawaai over Dronrijp dat  mijn oren pijn deden. Het is nu week 38 en dan zou het stil 

zijn in de lucht volgens de flyer die wij ontvangen hebben. Pas in week 39: volgende week dus, zou de hel losbarsten maar dat was dus al vandaag.hoe 

betrouwbaar is de overheid? Ik overweeg een schadeclaim in te dienen want mijn leefbaarheid en gezondheid wordt zo aangetast. Het is toch niet de bedoeling 

dat burgers doof of Dover worden omdat een aantal mensen met donderend lawaai de lucht ingaan. Volgens mij kan dat ook rustiger, 

Mijn hond wordt helemaal gestresst door het lawaai van de straaljagers, vliegtuigen...angstig,wil niet uitgelaten worden,ben genoodzaakt s,morgens vroeg of in 

de avonduren te gaan wandelen! Nu wil ik informeren bij de dierenarts,of hier medicijnen voor zijn,de kosten verhaal ik op defensie!

Vind het dierenmishandeling,het is op dit moment wel heel extreem



Minuten lang 86 Db en Kerosinestank het is ronduit schandalig wat hier meerdere malen per dag gaande is en dat allemaal zonder vergunningen

stoicijns doorjakkeren met je zgn "Landsbelang"

De gezondheid van Mens en dier is van ondergeschikt belang .We worden hier al voor het opstijgen vergast door de kerosine De co2 is paars

5451 5452 5443 5444  5455 5456 1511 1513 Viper 011516 1517 1520 2421 2422 1003

10:25 hier een beetje doorstarts maken het is gvd compleet oorlog!! Het is hier geen Pretpark!!!

2421 2422 2425 2426 5441 etc etc 
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Braaf zaten ze gisteren allen op de 'duurzame schoot' van de 

@Kon_Luchtmacht

, maar 

@freonen

 

@RijksvastgoedNL

 

@newenergyco

 

@IPF_Fryslan

 

@provfryslan

 

@RVO_Nederland

 

@Gemeente_Lwd

 en 

@groeneparels

: wat vinden jullie hier eigenlijk van? Dagelijkse herrie en (ziekmakende) uitstoot.

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

19 u

Als antwoord op 

@EdwardLooye

 en 

@richardtkiewiet

'Duurzaamheid' staat in jouw profiel... hier een officieel vliegbeeld van 1 dag.

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

19 u

We schamen ons voor de herrie Edward, die de 

@Kon_LuchtmachtGeluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor 

irritant lawaai

De F35 die als eerste opsteeg deed geen afbuiging om Marsum heen maar vloog recht door. Dit is niet volgens de afspraken. Het gaat ook weer met veel 

lawaai terwijl het veel zachter kan…

Anders laten jullie maar elke dag op bezoek komen, want dan kunnen jullie ineens wel normaal vliegen.

We kunnen niet normaal lesgeven.

Ramen moeten open ivm met de  ventilatie.

Graag vliegen na 14:15

Inmiddels zijn de nieuwe F35 straaljagers naar ons idee gestationeerd en in gebruik bij vliegbasis Leeuwarden. 

Om met de deur in huis te vallen, het lawaai is zeer hinderlijk. Alle ramen zijn dicht en desondanks gaat het geluid er doorheen. Ik kan mijzelf niet verstaanbaar 

maken. Het is zelfs te horen in het zuiden van het land (als we aan het telefoneren zijn). 

Wij verwachten dat u wel meerdee klachten krijgt, maar als wij dit niet kenbaar maken, dan heeft u wellicht ook niet het idee dat dit speelt. Wij weten ook niet 

wat wij moeten verwachten als reactie van u.

Gelukkig is het niet constant, maar als het er is, dan is het wel erg vervelend. 

Wellicht dat u er wat aan kunt doen, en anders horen wij graag van u wat wijzelf er aan zouden kunnen doen.

Sodemieter op. Ik trek dit niet meer! Ik heb al zo vaak mijn stem  moeten laten horen net als vele anderen maar we worden niet gehoord! Dit is geen leven 

meer. Ik ga er aan kapot en ben vast niet de enige!

Zeer hard geluid F-35

Wat een belachelijk overlast boven de woonomgeving en al zoveel weken!!!!!



Zojuist (10:25) een regelrechte aanval op de stad, door met veel gebulder over en vlak langs de stad te vliegen! Hier 85/86 Db.

Vanaf 09:45 constant kabaal (10:02, 10:05) van 11 opstijgende straaljagers...geluidsterreur!!

Defensie geeft dan wel aan dat grotere oefeningen, trainingen en niet reguliere vliegbewegingen vooraf worden aangekondigd, maar dat geeft geen "vrijbrief" 

om dan maar ongelimiteerd en met extreem veel kabaal de rust hier te verstoren. 

Bovendien blijft de herrie niet beperkt tot bovengenoemde...het is een dagelijks terugkerende ergernis in "oorlogsgebied" Friesland!!

Ook nu 10:50 wordt met veel kabaal rondgejakkerd...absurd en onacceptabel!! En de regen aan klachten wordt zoals gewoonlijk genegeerd!

duikvluchten boven de wijk

Tijdens het werken op de groente tuin van Snakkerburen kwamen er 4 straaljagers erg laag over vliegen. Oorverdovend geluid en milieuvervuiling is mijn klacht.

Steeds weer rondjes vliegen met veel lawaai 

Weer heel veel overlast van een onophoudelijke stroom van landende toestellen. Het 'gegil' en het zware gegrom van de F35 is angstaanjagend. 

Geluidsoverlast ivm laag vliegende vliegtuigen. Gister ook al. 

Wat een arrogantie ten top om willens en wetens ondanks de gigantische klachtenregen zo door te jakkeren met wederom 86 Db Noord 82 West

We worden hier continue vergast door de kerosine en dat is een misdaad dus er wordt melding van gemaakt . Dit moet zwaar gestraft worden het is allemaal 

illegaal wat hier gaande is en wordt door de verantwoordelijken oogluikend getolereerd..

Afdeling Communicatie leer eens eens eerlijk en open communiceren ipv al die leugens in de media rondstrooien de dagelijkse werkelijkheid is een nachtmerrie 

geworden. Compleet oorlogsgebied!!

En dan ook nog een een hoedje spelen met COVM

5441 1504 5451 5452  Gebulder stank trilling! Structurele overlastveroorzakers!!!!!!!!!!!!!!!!

Het is echt oorverdovend. Zelfs mijn hond raakt in paniek.

Het moet met minder lawaai kunnen. Zo valt hier niet te leven. 

laagvliegende vliegtuigen

Hoe hardleers kun je zijn door de klachtenregen te negeren en stoicijns door te gaan met deze terreur?

Zwaar gebulder trilling en vergast door de kerosine

Gebrek aan oplossend en empathisch vermogen

Alles zonder vergunningen , bevolking belazeren met de belevingsvluchten en brandbrief negeren

Dat verdient geen schoonheidsprijs, apetrots zijn ze op hun "behaalde medailles"..

Alleen de beste willen zijn in wat eigenlijk?? 

De beste structurele overlast veroorzakers die iedereen een rad voor de ogen proberen te draaien

Noord 86 west 81 DB>>
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Tsja... de tijd van natuur en rust is allang voorbij. Dit geldt niet alleen voor het Waddengebied, maar voor een groot deel van Friesland. De dagelijkse 

geluidsterreur van 

@Kon_Luchtmacht

 is een totale ramp voor mens, dier en natuur.

Citeer Tweet
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Braaf zaten ze gisteren allen op de 'duurzame schoot' van de 

@Kon_Luchtmacht

, maar 

@freonen

 

@RijksvastgoedNL

 

@newenergyco

 

@IPF_Fryslan

 

@provfryslan

 

@RVO_Nederland

 

@Gemeente_Lwd

 en 

@groeneparels

: wat vinden jullie hier eigenlijk van? Dagelijkse herrie en (ziekmakende) uitstoot.



Belachelijk veel lawaai tot 08:45 uur.

Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor 

08:41 uur Start 4 st, F16 erg veel lawaai.

08:42 uur Start 2 st. F35 erg veel lawaai.

Al tijden veel lawaai gedurende meerdere keren per dag. Ook soms al net na 8 uur!  

Heel veel overlast van een opstijgende F-35. 

Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor 

Het geluid wordt weer "goed gedimd" zoals verwacht de zoveelste leugen via de media.

5441 5442 86 DB West Noord en kerosinestank!

Het geluid buldert en alles staat te trillen onder het mom van uw veiligheid en onze gezondheid??

Kun je nagaan wat er gebeurt als er 14 straaljagers in de lucht zijn zoals afgelopen weken en de komende weken Onverantwoordelijk gedrag.

Gezondheidsschade voor Mens en Dier en Natuur!

10:35 wederom hetzelfde verhaal!! Wij als omwonenden moeten maar eens verhaal halen...

Kom op zeg voor de Corona was het ook al misleiding tijdens de belevingsvluchten en de oefening uit Noorwegen die tijden COVM van April van dat jaar 

angstvallig werd stilgehouden om vervolgens ondanks de brandbrief door te laten gaan.. Hoezo nu zgn meer klachten door Corona??

Volgens de leugendetector LC zou er minder worden gevlogen in ruil voor primeurtje F35!! 
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De misleiding vangt al aan.Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor 

Er wordt de laatste tijd veel te laag over ons dorp gevlogen! Dit levert heel veel geluidsoverlast op! Ik verzoek u gewoon via de normale route vliegen! Groet van 

Lemke 

Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor 



13:58 uur Zeer veel geluidslawaai bij de start 

                    2 st F35.

13:59 uur Zeer veel geluidslawaai bij de start

                    1 st F 35

Nu heel snel wegwezen met die NATO 040 vervuiler met diverse doorstarts We als omwonenden zijn het spuugzat deze vervuiling !!! Gaat hier al bijna uur lang 

zo over woonwijk, het moet afgelopen zijn

13:58 loeihard met 3604 3604 5441 5442

Nog als aanvulling op vanochtend

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

Na de exceptionele groei in het aantal klachten over de herrie van #vlbleeuwarden lijkt de groei ook dit jaar nog niet te stoppen. Woordvoerder 

@nielsvredegoor

 doet wat hem opgedragen wordt: nu al de herrie framen onder corona-irritatie. Kom op 

@Kon_Luchtmacht

 wees eens eerlijk.
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Meer antwoorden

Joos Kat Geleidehond Kiemplant Wereldbol Europa-Afrika /|\
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·
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Als antwoord op 

@geluidsmeetnet

 

@nielsvredegoor

 en 

@Kon_Luchtmacht

Corona irritatie? Excuus kan niet slapper. Misschien dringt het dan eindelijk tot de klagers door in wat voor pokkeherrie ze MOETEN leven. Dag in dag uit. Hoe 

verzint hij het.....

Geert Verf

@GeertVerf

·

1 u

Van 450 naar 1350 klachten in rustig vliegjaar 2020 is echt geen 10 tot 15%

Al ruim een uur lang een rondjes vliegende en doorstarts makende AWACS NATO40...

Zwarte luchtvervuilende uitstoot van ziekmakende stoffen..

En dat moet hier boven bewoond gebied allemaal maar kunnen!! Absurd...

Defensie heeft blijkbaar lak aan de klimaatverandering...en de eisen die daarvoor gesteld worden!!

Ernstige geluidhinder

Ik meen dat het 21 september was, maar misschien een dag eerder.

Is het niet een F-35 die hier bijna door het ûleboerd vliegt, dan is het wel een AWACS. 

Na alle ellende van vandaag ook nog even een loeiharde onnodige landing 5443 hoezo rekening houden met omwonenden? Dat is 1 keer per jaar en 

Dorpsfeest...5442 natuurlijk vervuiler NAT 040

Het hele leven staat in  het teken van de LIEGBASIS

Als Defensie zich nu eens leert te gedragen dan hoevende omwonenden niet meer te klagen!

Beste vliegbasis, hier zijn we maar weer met nog een klacht. We hopen maar dat jullie de bocht van deze landende F35 ook niet helemaal normaal vonden. 

Alles trilde en schudde hier. Sorry dat we dit steeds (vaker) moeten melden. Maar wat kunnen we hier anders tegen doen. De overlast van de F35 is hier groot.  

Van  15.30 tot na 16.00 vloog een radar vliegtuig zeer laag meerdere keren over ons heen. Als het één keer is prima, maar telkens achterelkaar is zeer 

vervelend en schadelijk voor het gehoor.  Bovendien grote milieu vervuiling. Waarom niet gelijk laten landen.  Kwestie van plannen.



 2 uur vergast door NAT040

Juridische procedures

Door de jaren heen zijn er veel juridische procedures geweest in het AWACS-dossier. Belangrijke onderwerpen in de rechtszaken waren de geluidsoverlast die 

de regio heeft door de AWACS-vliegtuigen en het bijhouddoor de AWACS-vliegtuigen en het bijhouden van de bomen van de landingsbaan in de buurt van het 

vliegveld

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden
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Een groot deel van de middag vliegt een zwaar ronkende AWACS rondom vliegbasis Leeuwarden. Veel herrie en de lucht vol kankerverwekkende fijnstof. De 

AWACS telt niet mee in de geluidscontour en wordt vanwege de enorme overlast uitgekotst in Limburg. Bedankt weer 

@Kon_Luchtmacht

.

BI gegen Flug-, Bodenlärm und Umweltverschmutzung

@bifluglaerm

·

18 u

Als antwoord op 

@geluidsmeetnet

 en 

@Kon_Luchtmacht

En bij ons, was het smerige ding luchtaangedreven. Moet er een ongeluk gebeuren voordat het leger bij zinnen komt?

Motoren maken veel lawaai

De motoren van de AWACS-toestellen van het type Boeing 707 maken veel lawaai (piekgeluid van meer dan 100 dB(A)) vergeleken met modernere vliegtuigen.

Overlast voor regio

De regio rond vliegbasis Geilenkirchen vraagt om maatregelen tegen geluidsoverlast. Sinds de motie Neppérus-Samson van 2009 vraagt de Tweede Kamer 

aan Defensie om een geluidsvermindering van 35%.

Maatregelen tot nu toe

De volgende maatregelen zijn genomen om geluidsoverlast terug te dringen:

Isolatie/opkopen woningen

Rondom de vliegbasis is al in de jaren ‘80 een isolatieprogramma voor 273 woningen uitgevoerd.

Verminderen van het aantal vliegtuigbewegingen

Met de NAVO is afgesproken dat de AWACS-vliegtuigen jaarlijks hooguit 2.600 keer boven Nederland mogen vliegen. Het werkelijke aantal ligt rond de 2.150.

Door bezuinigingen is het aantal AWACS-vliegtuigen verminderd van 17 naar 14.

Er worden meer simulatoren gebruikt voor zowel vliegtraining als voor training van commandovoering en het verzamelen van informatie.Goedemorgen,

Zojuist met 88 DB West  en noord 86 gemeten met zwaar gebulder dus naverbrander en kerosinestank

5441 5442 

ER wordt in tegensteling wat beweert wordt in via Sociaal Media totaal geen rekening gehouden met omwonenden. Het is vriendjespolitiek en geen vergunning 

op orde!!

We worden hier dagelijks getrakteerd op een lading kerosine uitstoot en zwaar gebulder trilling!

2 st. vliegtuigen zeer veel geluidshinder

waarom vliegen de straaljager nu al weken laag over dit gebied?, als ik zit te vergaderen moet ik stoppen met praten, daar wij ons niet meer kunnen verstaan, 

zo erg is het en de geluid overlast is al weken aan de gang.

wat gaan jullie hier aan doen?.



Zelfs tussen de middag de nodige overlast gebulder herrie en stank veroorzaken plus nu ook nog de vervuilende hercules BAF 672 Die AWACS van 

gistermiddag was zeker nog niet genoeg vervuiling NAT040 Nog even en dan zijn er geen omwonden meer or al die kankerverwekkende troep!!  0143 loeihard 

de lucht in terwijl GAF S 22 b nog in aantocht is, "mooie timing" Het is wachten op het moment dat het weer helemaal fout gaat..

Wegwezen met die vervuilers!!
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Kijk: de F35 maakt bij meetpunt Wyns al net zoveel herrie als een F16 in Jelsum. Het verschil is continu rond de +15 decibel meer herrie. We wachten dagelijks 

op het eerlijke verhaal 

@Kon_Luchtmacht

 

PS. Let ook op de afstand tussen de F35 & het meetpunt. Dit is zo'n 300 meter!
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Een groot deel van de middag vliegt een zwaar ronkende AWACS rondom vliegbasis Leeuwarden. Veel herrie en de lucht vol kankerverwekkende fijnstof. De 

AWACS telt niet mee in de geluidscontour en wordt vanwege de enorme overlast uitgekotst in Limburg. Bedankt weer 

@Kon_Luchtmacht

.

Alsof het nog niet genoeg geweest is vanochtend met alle gebulder.

Nu weer een laagvliegende, ronkende en luchtvervuilende Belgische hercules BAF672!!

Het dringt , ondanks de vele klachten, nog steeds niet door dat wij hier deze overlast meer dan zat zijn.

Gezondheid van mens, dier en natuur/milieu staat op het spel!!

Denk ook eens aan het belang van ons als omwonenden i.p.v. jullie te verschuilen achter het z.g.n. "landsbelang!!

Wat een overlast tot nu toe weer vandaag, nu om 15:13 uur een F35 met enorm veel overlast in de bocht. 



Zojuist met 89 Db West 86 Noord ga je heel diep schamen Defensie met dit respectloze gedrag naar de omgeving plus geen vergunning op orde!!
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De misleiding vangt al aan.
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Na de exceptionele groei in het aantal klachten over de herrie van #vlbleeuwarden lijkt de groei ook dit jaar nog niet te stoppen. Woordvoerder @nielsvredegoor 

doet wat hem opgedragen wordt: nu al de herrie framen onder corona-irritatie. Kom op @Kon_Luchtmacht wees eens eerlijk.Veel lawaai.



Compleet gestoord gedrag is het om wederom met 86 Db Noord en 88 Db West .Schandalig wat hier continue gaande is met veel gebulder trilling en 

kerosinestank na de zoveelste voorzorgslanding

 13:56 87DB  west 86 Noord en ondertussen geen vergunning op orde en een klachtenregen..
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De misleiding vangt al aan.

Citeer Tweet
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 · 20 sep.Wanneer leren jullie eens respect krijgen voor de omwonenden? Ik blij niet bezig! Jullie  leren het nooit ondanks dat heel veel mensen steen en been klagen! 

Zogenaamd voor onze veiligheid. Yeh right! En maar bommen gooien op Vlieland. Lekker bezig, de natuur ook nog eens verstoren! Stel etterbakken!

Veel gebulder door opstijgen 2421, 2421, 2423, 2424..en door de harde zuidwestenwind hier een enorme vettige kerosinestank!!

Vanochtend al langdurig rondvliegende Belgische F-16's  BAF511 en BAF521...Het is weer méér dan genoeg geweest!

Tijdens onze wandeling op de Kleine Wielen Leeuwarden werd onze rust 3 keer verschrikkelijk verstoort door over vliegende straaljagers.

Het geluid is zo luid dat we ons gesprek moesten stoppen.

Klacht; lawaai en milieuvervuiling 

Ps. Ik dien bijna elke week 1 of 2 keer een klacht in ivm. de overlast die ik ervaar door de straaljagers. 

Ik vindt dat er veel te vaak wordt gevlogen, en dan is het om te oefenen. Wat een enorme belasting van het milieu.

En wat kost dat enorm veel geld.

Ik vindt dat defensie veel bewuster om moet gaan het feit dat er gevlogen wordt in het Waddengebied. Wat nota bene wereld erfgoed is.

Bij  het overvliegen van de nieuwe F36 is de kerosinedamp duidelijk te ruiken terwijl we buiten aan de koffie zitten. Ook het geluid is vreselijk hard en 

oorverdovend!

Moeten we nu ook met mooi weer binnen zitten en gasmaskers opdoen?



De oorlog is weer begonnen 20 minuten lang 86 87 DB met zwaar gebulder trilling en vergast door de kerosinestank! Met meerder straaljagers de lucht in

*8;00 De vervuilende Hercules DEVil 01!!

10:00 3100

1531 1532 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527

Viper 14 1535 1536 1537..Ronduit schandalig!!

Is hier wachten op de fatale crash!!
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De 

@Kon_Luchtmacht

 terroriseert ons inmiddels al maandenlang met enorme herrie. Alles lijkt gedoogd. De frustraties lopen (hoog) op, ook de angst op erge ziektes, dit vanwege een 

tsunami aan fijnstof. Defensie zwijgt. Politiek zwijgt. Media zwijgt. De F-35 brult...

Citeer Tweet
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 · 15 sep.

De grootste bedreigingen voor de Waddenzee zijn niet de bewoners, toeristen, Wadvaarders, boeren etc.

Het grootste gevaar is de overheid zelf!!!

Gasboringen. Bodemdaling.

Zoutwinning . Bodemdaling.

P BNN-02 LVO voorzorgslanding (LVO cat.: Zeer kl) Vliegbasis Leeuwarden, Leew__VB Keegsdijkje Leeuwarden 0261-8000 026193

Info over een 112-melding die gedaan is op 24-09-2021 om 12:02 in Leeuwarden.

informatie alleen over leeuwarden
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P BNN-02 LVO voorzorgslanding (LVO cat.: Zeer kl) Vliegbasis Leeuwarden, Leew__VB Keegsdijkje Leeuwarden 0261-8000 026193P BNN-02 LVO 

voorzorgslanding (LVO cat.: Zeer kl) Vliegbasis Leeuwarden, Leew__VB Keegsdijkje Leeuwarden 0261-8000 026193

112-melding in Leeuwarden

Melding in P2000: 'P BNN-02 LVO voorzorgslanding (LVO cat.: Zeer kl) Vliegbasis Leeuwarden, Leew__VB Keegsdijkje Leeuwarden 0261-8000 026193'

Wanneer: 24 september 2021 om 12:02Er wordt veel vaker gevlogen dan eerder. Bijna iedere dag is het raak.

En de herrie is oorverdovend, een gesprek is niet te voeren en de tv of radio is niet te verstaan. 

Veel lawaai overlast weer van de straaljagers. Kan niet geconcentreerd werken, zelfs de vogels vliegen op.

Kan dit echt niet anders…

Het lijkt me toch niet verantwoord zo laag over een dorp te vliegen!

Vandaag herhaaldelijk oorverdovend lawaai van JSF’s die opstijgen. Iedereen staat met de vingers in de oren in het dorp. We kunnen niet eens meer normaal 

de kinderen uit school halen of thuis werken (vergaderingen). Moeten we dit nu allemaal normaal gaan vinden of gaat hier iets aan veranderen?

Veel te veel geluidsoverlast.

En dat vaak op dit tijdstip net als de schoongaande kinderen uit school komen.

Het klinkt als of het ene toestel(F-35) harder is dan de ander. 

Ook komen ze verschillend van de baan af. 

Volgens mij is er een afspraak dat ze na het opstijgen een knik naar rechts maken. 

Naar mijn idee houd nietelke piloot zich hieraan. 

Kan dat ook anders?

Wederom in één woord SCHANDALIG EN RESPECTLOOS naar de woonomgeving om met zoveel kletterend geweld en overweldigend kabaal zó laag over te 

vliegen. De vliegers zullen er vast van genieten maar ze moeten zich diep schamen!!

Er wordt nb nog even een grove toegift overheen gegooid met nogmaals oorverdovend kabaal, u moet u diep schamen, SCHANDÁLIG! 

Op de website staat letterlijk: "Defensie streeft ernaar met zijn vliegtuigen en helikopters niet meer geluid te veroorzaken dan strikt nodig. Het is alleen niet 

mogelijk om iedere vorm van geluid te voorkomen".

Hoe dúrft u dat te schrijven terwijl er tegelijk veelvuldig zóóveel kabaal over onze woonomgevingen wordt uitgestort! Nogmaals, u en uw vliegers moeten u diep 

schamen! Mens en dier raakt hierdoor van streek. Scholen moeten hun lessen noodgedwongen stopzetten, SCHANDÁLIG! 

Met deze klacht wil ik aangeven dat de geluidsoverlast van straaljagers vooral vandaag, maar ook afgelopen week, afschuwelijk is. 

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn er nog steeds mensen die thuis werken, o.a. vanwege Corona. Het is vreselijk dat dit door de overvliegende straaljagers 

onmogelijk wordt gemaakt; een training volgen via de computer, vergaderen via Teams en het voeren van telefoongesprekken; het is niet te doen door het 

lawaai.



Het was weer raak boven Dronrijp. Iedereen vliegt recht boven het dorp zodat het onleefbaar begint te worden. En natuurlijk zijn er weer oefeningen, maar de 

ene piloot is de ander niet. De een vliegt rustig en de ander gooit alle geluid eruit wat er maar inzit. Bizar en voor de omgeving gewoon verschrikkelijk. Gewoon 

verkeerde vliegtuigen aangeschaft, wie haalt het in zijn hoofd om vliegtuigen aan te schaffen zonder dat er geluidseisen zijn gesteld, oh nee die waren bij de 

aanbesteding eruit gehaald zodat de jsf aangeschaft kon worden. Hulde! Dat wordt dus 60 jaar ellende voor Dronrijp.

Ik woon al een tijdje in dit dorp, ben op de hoogte van mogelijk lawaai van de vliegtuigen. Heb op zich ook geen problemen met de vliegtuigen (de basis ligt er al 

ruim 100 jaar). 

Toch wil ik even aangeven dat ik er genoeg van heb. Er wordt steeds meer en langer gevlogen. Ik kan niet normaal thuiswerken/overleggen omdat er nu veel 

vaker gevlogen wordt. Eerst was het twee keer per dag opstijgen, nu vaker. 

Wij ervaren in het dorp meer overlast nu (niet alleen ik). Met komst van de F35 is er ook meer overlast, ze maken meer geluid dan de voorganger.

Het begint te lijken op de week van de oefeningen van Frisian Flag in Marsum. Ik heb een paar jaar daar gewoond, met de kennis dat ik tussen bijvoorbeeld 10 

en 11 en 13 en 14 uur niet hoefde te bellen vanwege het geluid van de vliegtuigen.  Dit moet nu ook in Dronryp. Ik kan op bepaalde tijden niet bellen of 

overleggen via Teams. Puur omdat ik de ander niet hoor of dat zij mij niet goed kunnen verstaan.  

Ik ben net met het ziekenhuis aan het bellen en kan hen niet verstaan doordat er veel vliegtuigen omhoog gaan en zo'n allemachtige herrie maken dat ramen en 

deuren sluiten niet eens meer helpt. En 10 minuten geleden stond ik buiten toen er een paar overkwamen. Ik ben het huis ingevlucht want alles in mij begon te 

trillen. Wat een vreselijk akelig gevoel. Ook staan de bloempotten te rammelen in het vensterbank. En dit is niet alleen vandaag!!!!!

Wel 5 minuten heel veel lawaai.

Melding van zware overlast, er Komen nu 4 f-35 achter elkaar aan, de koeien weten zich geen raad meer van de stress

Een F35 te luid over Berltsum. Ca14:30 hr

De ramen trillen in de sponningen. 

Zoveel enegie in het lage midden  van het hoorbare. 

Geluid van straaljagers is dermate hard dat het mijn concentratie breekt, binnenhuis met ramen gesloten. Significant luider dan 4 jaar terug toen ik hier kwam 

wonen. 

Een ware Tsunami kwam hier voorbij met minuten lang 86 Db vieze vervuilde uitstoot en toe piek van 92 DB!! Het is te triest voor woorden Defensie!!!

1521 1523 1524 1531 1532 1534 1541 1542 1543 1544 2100 2200 1525 1526 1527 1528 1530  1535 1537 1540 GDF doorstart en 1530 rondjes

Asociaal gedrag is het wat keihard bestraft moet worden!! Waar blijft de handhaving Buma??

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

42 m

De lucht 'klapte' erover vanmorgen, veel huizen trilden vanmorgen rondom #vlbleeuwarden.

Citeer Tweet
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Als antwoord op @geluidsmeetnet en @Kon_Luchtmacht

Vandaag doen ze er een flinke schep bovenop, nog niet eerder heeft ons huis zo getrild. Ongelooflijk.

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

46 m

Tsjonge, jonge zeg... Marsum zojuist, midden in het dorp 108db aan herrie gemeten. Ook Stiens, Dronryp en de stadswijk Westeinde ver boven de 90db 

vanmorgen. De kankerverwekkende kerosinedampen vol giftig fijnstof moeten we ook niet vergeten, toch 

@Gemeente_Lwd

?
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Iedereen kon vanmiddag in Jelsum het eerlijke verhaal van de F35 op #vlbleeuwarden horen. Met een donderend geraas van maar liefst 109db werd de dag 

afgesloten. Zo'n 20db luider dan de F16. Beste 

@Kon_Luchtmacht

: deze enorme bak herrie is niet normaal.

Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor 

laagvliegende straaljagers boven de woonwijk

onzettend veel lawwaai,niet normaal meer en dan blijktdat de basis niks heeft met omwonenden

Ga weg en oefen ergen boven zee.

Enorm geluidsoverlast , ik versta mijn klanten niet meer!

Vliegtuigherrie van 9.46, 9.50 en 9.52 leidde tot het wederom afgaan van het autoalarm. Binnenshuis had ik grote moeite de teams vergadering die ik op dat 

moment had te leiden wegens het zware lawaai

Dof geluid, vliegtuig , niet normale lage tonen ,gaat aan een stuk door.niet te verdragen geluid

Veel, laag en ondragelijk luid

Zware overlast straalvliegtuigen, 2e dag alweer is om 09:52 gestart en is nog steeds bezig.



Bij deze wil ik een klacht indienen over de enorme geluidsoverlast van de vliegtuigen van de vliegbasis Leeuwarden. De ene na de andere F35 stijgt op en ons 

huis piept, kraakt en trilt ervan. Ik kan me niet voorstellen dat hiervoor een vergunning is verleend, het is echt niet te geloven dat dit gebeurt vandaag.

Ik vind echt alle toestellen prima, de Hercules gaat pal over ons huis, maar de F35 kan echt niet.

Zware overlast door overvliegende straaljagers, kan geen telefoon gesprek meer voeren. Kan hierdoor ook niet meer normaal thuiswerken. Ben het meer als 

spuugzat dat defensie hier over Dronryp heen dondert. 

Geluid, ramen trillen, honden in paniek, kinderen janken, spullen stuk.

Het is niet normaal

Deze geluidsoverlast geeft al langere tijd een onveilig gevoel door de geluidssterkte

Geluidshinder,dof geluid aan een stuk door , ramen trillen. Geeft een onaangenaam gevoel dat dreunen

Geen standaard mail  terug

Goedemorgen,

Absurd wat er vanochtend gaande is. Gebulder is luider dan ooit!!..West 09:45 92DB!!..Ook hier oorverdovend...alles trilt in de woning. 

WIC of geen WIC dit gaat alle perken te buiten!!

Tijdstip klacht is willekeurig trouwens..

Ook zojuist nog steeds lawaai.

En alsof het nog niet genoeg is, ook nog een rond jakkerende Duitse GFD 40..(GVD40!!)

Beetje indruk maken op de spotters bij Jelsum?? Die zullen ongetwijfeld kicken...maar voor ons als omwonenden is het een regelrechte ramp. 

Dit is een algemene klacht over het vliegtuiglawaai sinds de JSF hier vliegt, maar over de laatste tijd in het bijzonder. Het lawaai is zo erg dat het lichamelijk 

voelbaar is. De trilling in de mijn oren is erg verontrustend. Ik merk dat ik ook geestelijk begin te lijden aan de geluidsstress. Durf niet meer buiten te zijn. Kan 

geen kleinkinderen hier hebben door de week, het heeft ons helemaal in de macht. 

Met veel te veel geluidsoverlast over ons huis!!!

Het blijft toch bijzonder dat er ook momenten zijn dat er zonder geluidsoverlast gevlogen kan worden. Waarom kan de één dat wel en de ander niet? Waarom is 

het zo nodig om de bocht over ons huis te maken en niet recht op de vliegbasis aan te vliegen zodat wij zo weinig mogelijk last van geluidshinder hebben? 

Bochten kunnen ergens anders ook wel geoefend worden, dat hoeft niet boven ons huis.

Vreselijke geluidsoverlast van heel laag vliegende straaljagers . Ik kan de piloot gewoon  zien zitten. Dacht dat ze naast ons huis wilden landen!!!! Gisteren was 

dit ook al zo

De laatste tijd is het bijna elke dag raak. Een heibels kabaal maakt dat mijn oren nog lange tijd daarna de gevolgen daarvan ondervinden. Nog los van de 

vervuiling die over Friesland wordt uitgestort veroorzaakt dat veel stress bij vele mensen althans dat neem ik aan. Hoe lang gaat dit nog door, wanneer keert de 

(relatieve) rust weer?

Veel overlast van de vliegbasis, vooral de F35 valt op door zeer luid over ons dorp heen te vliegen!



En weer stoicijns de lucht in met meerdere straaljagers en 87 DB Hoe hardleers kun je ziijn??

Gebulder trilling en kerosinestank nemen jullie ook de verantwoording voor de gevolgen??Defensie is nog te laf om transparant te zijn. Belazerd bij de 

belevingsvluchten en negeren van de brandbrief!!

En vooral de twitterberichten negeren alleen vervuld met jullie eigen blaba op Sociaal Media

Vooral een klacht indienen en vervolgens negeren!!

Wat een gigantische schertsvertoning zeg!

Hoezo TOP-GUN Mevrouw Hoofd Communicatie?

Koninklijke Luchtmacht

@Kon_Luchtmacht

·

2 u

Dit is natuurlijk niet de bedoeling dat alles trilt, we kunnen het geluid niet helemaal wegnemen. Maar het is goed dat je dit soort meldingen laat weten, geef dit 

dan ook aan via: https://defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/geluidsoverlast/klachtenformulier onze collega's komen hier dan bij je op terug.

Klachtenformulier geluidsoverlast vliegtuig of helikopter

Wilt u een klacht indienen over geluidsoverlast van vliegtuigen of helikopters van Defensie? Dat kan met onderstaand formulier.

defensie.nl

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

1 u

Als antwoord op 

@RoelfTurksema

 

@MennoSwart

  en 3 anderen

Een narratief dat de 

@Kon_Luchtmacht

 heel doordacht ooit heeft gelanceerd. En bij velen in het onderbewustzijn is opgeslagen. Ze weten precies hoe deze tactieken werken. Hier dus weer een 

voorbeeld van.

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

1 u

Als antwoord op 

@MennoSwart

 

@VlbLeeuwarden

  en 2 anderen

Menno, het gaat om de enorme herrie pal boven mens, dier en natuur. Brandbrieven vanuit 17 dorpen, records aan klachten, tv-reportages, botsende belangen, 

vergunningen niet op orde en de 

@Kon_Luchtmacht

 die ons een eerlijk verhaal beloofde maar op dit vlak wel zwijgt.

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnetZe zijn weer lekker aan het oefenen, we hebben weerom veel geluidsoverlast, en ook vliegen ze niet de juiste route, het zal weer zo zijn dat het de buitenlanders 

zijn, maar onze eigen kunnen er ook wat mee, je zal maar nachtdienst moeten draaien en of kleine kinderen hebben die moeten slapen, echt het gaat weer veel 

te ver. Ga met die vliegtuigen een eiland maken in de Noordzee en blijf daar aub. Jullie dba is al lang op voor dit jaar maar toch lekker doorvliegen, het lijkt 

nergens naar, en het lijkt wel of het steeds erger wordt, als jullie geen maatregelen gaan nemen dan moeten de dorpen dat zelf maar eens gaan doen door weer 

te gaan vliegeren of iets anders gaan bedenken dat jullie niks meer kunnen. Dit is al de zoveelste keer dat we een klacht indienen maar we worden blijkbaar niet 

echt serieus genomen, en dan even de CO2 uitstoot van die krengen niet normaal, we moeten onze huizen steeds vaker schoonmaken, kunnen we die rekening 

bij jullie indienen?

Er wordt wel erg veel gevlogen, met erg veel lawaai vandaag over Dronryp. De ramen trillen in de kozijnen. We werken thuis en we hebben hier nogal wat last 

van ivm online vergaderen/telefoongesprekken etc.

Sowieso vind ik de vliegbewegingen en bijbehorende herrie de laatste tijd de spuigaten uit lopen. Waarschijnlijk krijg ik zo'n excuusmail terug waarin staat dat 

het écht niet erger en écht niet luider is dan anders, maar dat is natuurlijk wel zo. Het is ook de reden dat ik nooit klaag, omdat ik niet de illusie heb dat er wat 

aan verandert. Sterker nog, ik geloof dat het alleen maar erger wordt de laatste tijd. Maar goed...ik erger me er zó aan vandaag, dat ik me toch maar 

genoodzaakt voel om wél een klacht in te dienen. Ik ben dus heel benieuwd naar de reactie. Ik hoop dat die wat creatiever is dan "we kunnen er niets aan 

doen".

Alvast dank en hartelijke groet
Goedendag.

Hierbij wil ik een klacht indienen i.v.m. de overlast die ik heb van het lawaai van de vliegtuigen van de vliegbasis Marsum die ik bijna iedere dag ondervind. Ik 

heb last van tinitus en kan het lawaai bijna niet verdragen en blijf meestal binnen als de vliegtuigen weer hun oefeningen doen. Ik voel me belemmert in mijn 

vrijheid en het wordt alsmaar erger en erger met die oefeningen. Als ik buiten ben tijdens de oefeningen doe ik mijn handen voor mijn oren om nog meer 

gehoorbeschadiging te voorkomen. Ik zit er ook aan te denken om een schadeclaim in te dienen maar weet niet wat hierin mogelijk is!

De afgelopen dagen bij herhaling (te) veel lawaai van opstijgen met naverbrander. Is het nou echt niet mogelijk wat rustiger op te stijgen?

Zoals ik in eerdere klachten heb aangegeven: waarom komen vliegtuigen midden over het dorp Stiens, vliegen ze te laag en met te weinig snelheid net voor ze 

via Jelsum gaan landen?

Legt u mij eens uit waarom de vliegtuigen niet anderhalve mijl Noordelijker komen aanvliegen, 1 mijl hoger en met meer snelheid. Ze zorgen dan voor 

aanzienlijk minder overlast in het dorp Stiens: 8500 inwoners !!! We zijn er echt zat van !!

Vliegtuigen vliegen recht boven Stiens ipv er om heen.  Veel onnodige overlast tot gevolg. 

Waarom houdt men zich niet aan de toezegging zoveel mogelijk om de dorpen heen te vliegen? 

Dit is de zoveelste keer. Ik snap er niets van en wil graag een duidelijke toelichting van de luchtverkeersleiding. 



Nu als dieptepunt punt de hercules hier vlak over de  en maar roepen niet te zien op onze radar!!@

Als jullie dit weer flikken volgen passende maatregelen!!  Met zgn tactische naderingen het pure volksverlakkerij en kerosine dumpen Moet hier zeker eerst 

crashen...Met echt een DEVIL 41 vanochtend ook al gespot op ft 9;25 1100 uur jullie hebben hier niets te zoeken boven woonwijk!!

Opnieuw, na eerder dagenlang vliegtuiglawaai uitgestort te hebben over de gemeenten  in het noorden van Friesland, is het vandaag voor de zoveelste keer 

raak. 

Al die herrie maakt mij verdrietig en onrustig en niet alleen mij. Ik zie dat dieren, kinderen en zelfs baby's er last van hebben wanneer er weer zo'n 

lawaaischopper over komt.

Ik snap niet waarom hier geen paal en perk aan wordt gesteld.

Mijn klacht betreft geluidsoverlast, deze is aanzienlijk toegenomen sinds de F35 vanaf Leeuwarden vliegt. Ons huis trilt soms letterlijk van het geluid.

Hierboven staat een datum en tijdstip vermeld, maar in principe gaat de klacht niet allen over dat moment. De geluidsoverlast is er meerdere malen per dag, zo 

goed als elke dag in de week. Wij merken hier toch erg veel last van te hebben. Het voeren van een gesprek, uitvoeren van werk, lezen van een boek, etc. is 

bijna onmogelijk geworden. Het is onvergelijkbaar met de de geluidsoverlast ten tijde van de F16. 

Wij wonen ons hele leven in Marsum, maar dit is de eerste keer dat we gaan klagen. Het loopt de laatste dagen gewoon de spuigaten uit. Veel meer toestellen 

dan gebruikelijk en vooral in grote aantallen achter elkaar opstarten. Het stoort verschrikkelijk bij het uitvoeren van de thuiswerk activiteiten. Ook het extra zware 

geluid van de F-35  is hierbij een verzwarende factor. Dit is het enige vliegtuig waarbij we gedurende de start de hele tijd met de vingers in de oren zitten. 

Langzaam maar zeker wordt je helemaal ziek van al dit lawaai. Wij vragen ons af hoe het mogelijk is dat dit soort oefeningen altijd in de nabijheid van gewone 

woonhuizen worden gehouden. Is het echt nodig dat iedere vlieger elke dag moet oefenen. Met de huidige stand van de techniek moet het toch mogelijk zijn om 

veel meer gebruik te maken van simulatoren.

Vanochtend ervoer ik ernstige overlast van het starten van de vliegbasis. Het is een vreselijke dreun die mijn huis binnenkomt en dingen aan het trillen maakt. Ik 

heb net een nieuwe schuifpui laten plaatsen met extra dik glas maar dat kan de dreunen ook niet verminderen. Het is dit jaar ernstig!!!

Het wordt hier hoe langer hoe gekker met het lawaai 98 DB gemeten!! Hoezo geluid dimmen??

Zwaar gebulder trilling en vergast door de kerosine Apparatuur valt uit de scheuren komen in de muren en maar stoicijns doorjakkeren met naverbranders. 

Klachten  indienen is ook Topsport De klachtensite ligt er ook steeds uit. Overbelast??

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

42 m

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

·

58 m

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

Voorbereid te zijn op alles, met buitenlandse toestellen en NL F16's die snel worden uitgefaseerd. Maar goed 

@Kon_Luchtmacht

: wanneer komen jullie met het beloofde eerlijke verhaal rondom de enorme herrie van de F35? Wees dan eens sportief en verras ons. Het leed is groot.

Koninklijke Luchtmacht

@Kon_Luchtmacht

 · 19 u

Als antwoord op @richardtkiewiet @geluidsmeetnet  en 2 anderen

Oefening en training blijft van belang om vaardigheden te verbeteren en op peil te houden. Dit kun je o.a. vergelijken met topsport. Daar moet je ook blijven 

werken om beter te worden en voorbereid te zijn op alles.

De geluidsoverlast door vliegtuigen is enorm.

Veel te veel lawaai.

Opdoeken of verplaatsen dat gedoe.

Op dit moment ervaar ik wéér geluidsoverlast van de straaljagers. Zwaar gebrom en gedreun.

Het is gewoon té hard en het veroorzaakt getril in de woning. Stoppen graag!!!!!

Zeer veel geluidshinder van 2 vliegtuigen.



Wederom zodanig kabaal dat ruiten rammelden en kopjes in de kast dansten. Bij vorige klacht aangegeven dat gebeld wilde worden. Is niet gebeurd. Worden 

klachten wel serieus genomen?

Rot toch eens op! Blijft dit de hele dag zo doorgaan? Alsof er geen mensen en dieren bestaan! Schaam jullie diep! 

Goedemorgen,

En weer worden we hier "getrakteerd" op ruim 15 minuten oorverdovend gebulder van maar liefst 19 !! opstijgende straaljagers. Dit gaat alle perken te 

buiten...en is niets anders dan pure geluidsterreur!

Enig idee hoeveel ziekmakende stoffen hierbij in de lucht terecht komen??

Meetpunt West piekt 98DB om 09:46. En wederom geeft (verstopte) meetpunt Noord een veel lager aantal Db's (78) aan dan we hier meten. Als variant op 

"hoge bomen vangen veel wind" wil ik aangeven "hoge gebouwen vangen veel (het meeste)  geluid" en dát is wat wij hier als 1e hoge gebouw in de wijk 

Bilgaard dagelijks constateren. 

Metingen hier zijn nagenoeg gelijk als in West én Marsum!!

Wat een lawaai. Niet leefbaar zo. 

Ernstige geluidshinder (al maanden), nu ook nog asociaal met naverbrander aan. Zgn voor onze veiligheid ivm vogels. Lijkt mij eerder een reden om niet te 

vliegen. 108. dB boven Marsum is niet normaal.

Vandaag opnieuw veel geluidsoverlast 

Online vergaderingen zijn bijna onmogelijk  vanwege overmatig lawaai van overvliegende defensie vliegtuigen.

Grootschalige vlieg oefeningen horen niet thuis boven Friesland,  Nederland.

Graag zsm stoppen!

Graag hoor ik wat er gaat gebeuren met deze melding, meer dan alleen dat hij aan de statistieken wordt toegevoegd. 

Geluidshinder van straaljager(s). De hele ochtend overigens al hinder van het geluid van straaljagers. Concentreren is zeer lastig nu dit geluid bijna continu 

aanwezig is.

Ze vliegen als idioten.

Recht over het dorp het is niet te harden

Geluidsoverlast 

Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor 



Na vanochtend wederom met bruut geweld 

 95 DB west>. en meer dan 92 Noord met meerdere straaljagers de lucht in met gigantisch gebulder trilling en kerosinestank.  De roosters vallen van de ramen 

scheuren in de muren....

Met je leugen over naverbrander ivm vogels , jullie zien ze echt vliegen zo langzamerhand ..Vliegen altijd  net naverbrander dus sta niet zo te liegen!! We 

hebben er gvd het zicht op en kunnen even geconstateerd bewijs naar de de media LC sturen..

In Noorwegen werden de huizen afgebroken en de omwonden gecompenseerd, hier genegeerd!!!

De opmerkingen omtrent de veiligheid uitgesproken nb door de Vliegbasis slaan finaal de plank mis met de vele  voorzorglandingen..

Net als het zgn goede humeur van de piloten dan moeten ze maar een heel goed op de grond kijken!!

Het wordt nu en beetje Popie Jopie gedrag op Soc media van de vliegbasis  

CDS Onno Eichelsheim

@CDS_Defensie

·

**28 sep.

Deze week bezoeken militaire vertegenwoordigers uit de 30 NAVO-landen Nederland. Gisteravond nam ik ze tijdens het openingsdiner mee in de toekomst van 

onze krijgsmacht. Daarnaast versterken we hiermee de relaties met onze bondgenoten.

**Mee in de toekomst van de krijgsmacht? The Future is now?? The Fute is past..helaas

Vliegbasis Leeuwarden

@VlbLeeuwarden

·

4 u

Vanwege verhoogde aanwezigheid van vogels in combinatie met het weer stijgen alle vliegtuigen vandaag op met gebruik van de naverbrander. Voor onze 

veiligheid en de uwe #WIC2021

Meer antwoorden

Piet Sonnema

@PietSonnema

·

3 u

Als antwoord op 

@VlbLeeuwarden

Je kan ook gewoon eerlijk zijn en zeggen dat het bij de training hoort. Die vogels waren er gister ook…

Vliegbasis Leeuwarden

@VlbLeeuwarden

·

28 sep.

Als antwoord op 

@stafpilot

 en 

@DeZiekenpa

Leuk om te zien dat iedereen zo geniet! Belangrijk is wel om de veiligheid in de gaten te houden en de doorgang van ander vervoer niet te belemmeren.

Vliegbasis LeeuwardenIk ben waarschijnlijk naïef om te geloven dat het een verschil gaat maken om mijn klacht bij u te deponeren, want alles draait om geld en macht. Mensen zijn 

mede door de Coronacrises aangewezen op thuiswerken. Door de herrie van de geldverslindende vliegende moordmachines van Defensie stond mijn huis 

gewoon te trillen vanmiddag en moest ik het gesprek met mijn cliënt onderbreken. Ik begrijp dat u wilt laten zien en vooral HOREN dat u de grootste pik heeft. 

Deze klacht is daarom waarschijnlijk helaas letterlijk aan dovemansoren gericht. Het gelijk van anderen is bij u immers altijd ondergeschikt aan het eigen gelijk. 

Desalniettemin wens ik u een prettige dag

Veel te veel lawaai . Qua geluid en langdurig 

Wanneer is dit geouwehoer afgelopen! Het gaat minutenlang door. Ik ga dit echt niet trekken de komende twee weken. In  Noorwegen werden deze oefeningen 

verboden maar jullie trekken je hier niets van aan. Etterbakken!

Kan er nu eindelijk eens normaal gevlogen worden??

Meetpunt Noord zojuist 92 DB!!!!

Absurd deze herrie...asociaal en schandalig om dit in bewoond gebied te doen...Spullen in huis vallen om door de enorme trilling...

Kappen nu met deze terreur !!.. en geen smoesjes meer over landsbelang enz. enz. aan het belang van ons als bewoners wordt niet gedacht..!!

Enorme herrie, alles trilt, meerdere keren deze week!!

zeer irritant en storend

Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor 

Vliegtuig was om 11:35 brandstof aan het lozen

Vandaag in de LC, ingezonden stuk "over on heen"

-----------------------------------

En ik ben c.q. wij zijn het hier zéér mee eens. Het kabaal, de overlast is momenteel écht vreselijk. Werkelijk schandálig dat dit dag in dag uit maar door kan/mag 

gaan. De bevolking in deze woonomgeving is er bijna hélemaal klaar mee! 



Weer verschrikkelijk veel lawaai van landende vliegtuigen de F35

Maken veel meer lawaai dan dr F16

Wij zijn voorgelogen over lawaai van dit nieuwe toestel 

De kinderen zijn bang

Zorg voor een andere aanvliegroute

En stuur mij geen standaard antwoord waar niets instaat

erg irritant lawaai

Wederom met 91 DB>>West en 89DB Noord hoe gestoord kun je zijn daar bij Defensie??Zwaar gebulder trilling en gigantisch kerosinedampen  ook al lang van 

te voren met waarneembaar

Schandalig om hier de omgeving zo te terroriseren en vervolgens stilzwijgend stoicijns door te gaan.

Verschuilden achter je zgn "Landsbelang" en lak hebben aan het Welzijn van Mens en Dier

Belazeren met de Belevingsvluchten Brandbrief negeren sjoemelen met berekeningen ipv metingen en daar tekenen de verantwoordelijke Ministers voor. Het Is 

niet voor niets een zooitje in Den Haag!  Daardoor kan alles hier ongestoord meer dan 20 jaar zo doorgaan op basis van leugens!!

Vroeg of laat zullen jullie de prijs betalen,, daar kunt u op rekenen!!Ook al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt haar wel..

De 98 DB van gisteren was nog niet voldoende pret voor de Spotters? Als schapen achter het het hek!!

Met die kletskoek over vogels en naverbranders. geconstateerde feiten zijn inmiddels bij de Media Hoe leuk is dat??

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

17 u

Zo is het uiteraard ook gegaan.

Piet Sonnema

@PietSonnema

 · 29 sep.

Als antwoord op @VlbLeeuwarden

Je kan ook gewoon eerlijk zijn en zeggen dat het bij de training hoort. Die vogels waren er gister ook…

Piet Sonnema

@PietSonnema

·

14 m

Klopt. Net als op Schiphol zijn ook op 

@VlbLeeuwarden

 mensen in dienst om vogels te verjagen zodat er veilig kan worden gevlogen. Dus is dit een kulreden om de naverbranders te gebruiken.

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

17 u

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...

Citeer Tweet

francessmid

@grandmamieGeluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor 

zie gisteren. Met andere woorden: dag na dag ervaar ik ernstige negatieve invloed van jullie acties.

Enorme herrie bij overkomende vliegtuigen pal boven Dronrijp kinderen naar school en ja hoor, daar begint het weer. Leuk voor de kinderen en de juffen met die 

herrie. En weet je, je krijgt ook hartklachten door enorme geluidsoverlast. 

Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor 

Prachtige vliegtuigen hoor, maar wat een herrie. 

Hoelang gaat dit GVD nog door! Het gaat nu al bijna een kwartier zo en er komt  maar geen einde aan. Jullie maken me razend. Door deze oefeningen moesten 

in Noorwegen de huizen afgebroken worden maar dat interesseert jullie  niet. Sterker nog, jullie wisten wat jullie aanschaften toen jullie die F35 kochten. Jullie 

wisten dat het toestel in Noorwegen niet meer mocht omdat het voor de bewoners onleefbaar was. Jullie hadden ook voor het geluidsarmere kunnen kiezen 

maar nee hoor. Jullie zijn een stel egoïsten die enkel met hun eigen machogedrag moeten pronken. Flikker op en ga ergens anders de boel verstieren want wij 

zijn het zat!

Goedenmorgen, ik als harde werker in een vijf ploegen dienst zou het kunnen waarderen dat ik na mijn nachtdienst  Mn slaap zou kunnen pakken , en niet 

dagelijks Mn bed uit word getrild door het geschreeuw van jullie vliegtuigen, een enkele keer kan gebeuren maar het is nu dagelijks in de ochtend. 

Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor 



Goedemorgen,

Gebulder in de overtreffende trap van 09:43 tot 10:05 van 20 opstijgende straaljagers!! 

Meetpunt Noord meerder malen 89 Db!

Kerosinestank! Ziekmakende uitstoot!!

Gisteren werd opgestegen met naverbranders z.g.n. vanwege de aanwezigheid van vogels. 

De volgende toevoeging in jullie "Groot Smoezenboek"!!

Wees eens eerlijk ..en geef openheid van zaken i.p.v. alles geheim te houden...Wij als omwonenden hebben daar recht op. 

Sinds de invoering van de F35 ter vervanging van de F 16 is het geluidsniveau schrikbarend toegenomen. Ook wordt er vaker in de week gevlogen. 

Ik maak mij zorgen om de gezondheid van alle mensen die in Leeuwarden wonen. En dan bedoel ik uitstoot van fijnstof.

Maar het lawaai daar moet ook wat aan gedaan worden. 

Wil dat er niet meer over Stiens wordt overgevlogen, veel overlast van straaljagers

Geluidsoverlast

Overlast van vliegtuiglawaai tussen 10.55 en 11.25 De goodwil die de bewoners rondom de vliegbasis hebben verdwijnt als sneeuw voor de zon Wat een po.... 

herrie weer vandaag Dit is onacceptabel. Dit is lak hebben aan het welzijn van de omwonenden en dieren!

Doe opnieuw een klacht over geluidsoverlast van de F-35. Vindt dat men rekening moet gaan houden met de mensen in de omgeving. Zoveel geluid en lawaai 

is niet goed.

stressveroorzakend lawaai

Weer 91 DB West en 86 Noord en langdurig 88 >>

War zit je verstand om hier met zoveel straaljagers  de omgeving te terroriseren?? Zwaar gebulder trilling vergast door de kerosine en maar meer van dat 

onnodige wapentuig hier ongevraagd naar toehalen..  En ondertussen geen vergunning op orde en maar doorgaan met illegale praktijken!!

Ook die vervuilende Hercules DEvil 041 9:30 13:30

1541 1542 1531 1532 1533 1534 1525 1526 15 27 1530 1522 1524 1523 1555 1556 1523 1524 1540 1537 1536 1535 3100 3200

In Noorwegen werden de oefeningen afgeblazen vanwege bovenstaande feiten om ze vervolgens ongevraagd bij de omwonenden in Friesland ongevraagd door 

de strot te duwen. Onder het mom van "landsbelang vergeten te melden COVM vergadering en belazeren belevingsvluchten geluid toen dimmen en tekenen 

Brandbrief!

Nu nog steeds geen transparantie, geeft wel aan waar we mee te maken hebben..

Woord keuze is belanrijker dan gedrag

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

1 u

De simulator voor de F35 heeft wederom vertraging opgelopen: augustus 2022 wordt ook NIET gehaald. Een nieuwe datum is niet afgegeven. Slechts 25 van 

de 105(!) softwarepakketten zijn nu getest.

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

2 u

Stiens zojuist, toen er een F35 overvloog: 99db aan herrie pal boven duizenden mensen. Vergeet ook niet de kankerverwekkende fijnstof die over de mensen 

wordt gesproeid. Over onze gezondheid horen we de 

@Kon_Luchtmacht

 nooit. Lezen jullie mee 

@Gemeente_Lwd

 en 

@sybrandbuma

?

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden heeft geretweet

Stopgeluidsterreurf35

@OefenElders

·

2 u

Zonder ons burgers in Noord-Friesland iets te vragen, wonen we sinds 1,5 jaar in militair oefengebied van 

@Kon_Luchtmacht

 .

Dag na dag scheren de straaljagers langs ons hoofd. Urenlang.

Waarom spoelt Den Haag onze leefbaarheid door de plee?

@PieterOmtzigt

 

@RenskeLeijtenIk word gewoon knettergek van de herrie. Zelfs binnen met hr++ glas en alles dicht is het alles overheersend. En dat elke dag… om vervolgens ‘s avonds 

knettergek te worden van de honden



Beste Defensie,

Sinds de komst van de Covid crisis werken vele mensen meer of volledig thuis. Zo ook ikzelf. In de basis geen probleem, want dat doe ik graag. Echter heb ik 

en meer problemen met (extreme) geluidsoverlast van de nieuwere type vliegtuigen/gevechtsvliegtuigen. 

In die mate dat ik bij het overvliegen van een vliegtuig, wat soms meerdere malen in een kwartier gebeurd, geen fatsoenlijk telefoon of video gesprek kan 

voeren. 

Ik wil dit heel graag onder de aandacht brengen. Zie graag een bevestiging van ontvangst retour en liefst een oplossing.
Hou hier toch eens  mee op. Ik word er helemaal knettergek van. Ik kan buiten niet eens rustig iets doen (binnen trouwens ook niet). Voor de honderdduizendste 

keer ben ik overgeleverd aan jullie krankzinnige gedrag en kan ik niets anders doen dan wachten met bonkend hart tot de herrie weer verdwenen is (wat een 

eeuwigheid duurt) en een klacht indienen. Ben inmiddels de tel kwijtgeraakt. Jullie maken het leven hier tot een hel! Het hele woongenot is door jullie idioterie 

verdwenen. Geef me aub maar een oprotpremie, dan ben ik vertrokken! Jullie houden nergens rekening  mee. Alles draait om de basis! Asociaal gedrag!

Zwaar indringend geluid van steeds overvliegende straaljagers,  jsf. Hoofdpijn veroorzakend. Echt een groot verschil met de oude straaljagers, en ook in een 

groter gebied. Verlangen naar het stillere Friesland!!! 

Ben zeer boos door de overlast die de afgelopen tijden hierboven afspelen, wij kunnen elkaar niet meer verstaan zoveel lawaai dar er door defensie wordt 

geproduceerd. Lekker in de tuin zitten is er niet meer bij. Ben pro defensie maar wat hier gebeurt aan overlast vind ik niet meer normaal.

Het is meer dan schandalig wat er hier vandaag weer gaande is. De hele dag gebulder...en maar rondjes jakkeren over en langs de stad. Ook nog Duitse en 

Belgische straaljagers die er een schepje bovenop komen doen. 

Tot overmaat van ramp vliegt de DEVIL41 zwaar ronkend en luchtvervuilend ontelbare rondjes!

Dit is een extreem geval van gebrek aan respect en rekening houden met omwonenden.

Ga jullie "feestje" en spelletjes eens boven een ander deel van het land vieren. Wij zijn dit kabaal meer dan zat...het is hier in Friesland een oorlogsgebied 

geworden!! 

Zeer veel geluidshinder start 2 st. F35

De hele week erg veel lawaai van de f35 vliegtuigen. Echt niet normaal.

Het beinvloed mijn stemming steeds meer.

Zoveel overlast vanmiddag met 2 dingen die daar nog eens bovenuit stegen:

- de landing van de F35's, wat een gejank en lawaai, echt angstaanjagend in huis

- de landing van een buitenlands toestel om 15:15 uur, het toestel vloog beduidend lager en moest flink corrigeren met als gevolg: heel veel lawaai

Al weken verschrikkelijk veel overlast van de vliegtuigen f35 die over ons huis vliegen. Wij hebben een nieuwbouw huis met de beste isolatie die gedaan kan 

worden en nog met alle ramen en deuren dicht kan ik mijn tv niet verstaan, geen telefoongesprek voeren, laat staan thuiswerken. 

Buiten zitten tijdens de oefeningen doe ik sinds de jsf gekomen is niet meer. 

Dit is niet meer te doen. 



Is het nu eindelijk afgelopen met deze gigantisch overlast gebulder en stank?? We worden hier helemaal vergiftigd door de kerosine en op Sociaal Media maar 

leugens rondstrooien..

Continue rondjes draien doorstarts kerosine dumpen loeiharde landingen plus die Devil 41

Het is een groot Pretpark geworden...

JP Piso

@JennyPiso

·

1 u

Als antwoord op 

@geluidsmeetnet

Op dit moment niet best boven Leeuwarden Nietsziende aapHoor-geen-kwaad aap

BI gegen Flug-, Bodenlärm und Umweltverschmutzung

@bifluglaerm

·

22 u

Als antwoord op 

@geluidsmeetnet

 

@Kon_Luchtmacht

 en 

@OlavSpanjer

Wij kunnen nu al raden wat het antwoord zal zijn: "Wij moeten regelmatig oefenen om vrede en vrijheid te waarborgen, maar wij streven ernaar de last voor de 

bevolking te beperken tot het absoluut noodzakelijke."

Met andere woorden, zij zullen op de oude voet doorgaan.

BI gegen Flug-, Bodenlärm und Umweltverschmutzung

@bifluglaerm

·

22 u

Zij zullen ook niet ophouden de Belgen uit te nodigen die voortdurend hun lawaai en risico van botsingen naar NL, DE en FR exporteren. De Belgen hebben hun 

F35's al besteld en zullen vanwege het lawaai nog vaker in andere landen vliegen in plaats van in eigen land.

Vandaag (30-09) was de geluidsoverlast van de straaljagers vanaf vliegbasis Leeuwarden niet te doen. Ik werk thuis en heb online meetings. af en toe kon ik 

mijn collega's niet verstaan door de herrie. Een of twee vliegtuigen kan ik handelen, maar vandaag ging het de hele dag door af en aan.

Fijn als iedereen rekening houdt met elkaar.

Medewerkers van Defensie moeten zich ook realiseren dat ze gebruik maken van het luchtruim boven en nabij een stad.

ik hoop dat u mijn "klacht" ter harte wil nemen. Ik ben vast niet de enige.



Categorie Aantal Type Operator Proc. D/A Factoren

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D Trillingen

VLI 1 MIL KLU X D

Melding Vlucht



VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU X D

VLI 1 MIL KLU X D



VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU X D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D Dieren, Gezondheid

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL ONB J D



VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL TRS J D



VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU X D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D



VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D Angst, Gezondheid

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU X D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D



VLI 1 MIL KLU J D



VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU X D



VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU X D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D Angst, Dieren

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D



VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU X D



VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D



VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D



VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU X D



VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU X D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid

VLI 1 MIL KLU X D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J A

ONB 1 ONB ONB J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D



VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D



VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU X D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J A

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D



VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU X D

VLI 2 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU X D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D



VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU X D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D



VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D



VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D



VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D



VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D



VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D



VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D



VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 

Milieubelasting

VLI 1 MIL KLU J D



VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL AMB J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D



VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D Angst, Dieren

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D



VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU X D Gezondheid, Kinderen

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D



VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D



VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D Dieren, Kinderen, 

Trillingen

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D Trillingen

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D Trillingen

VLI 1 MIL KLU J D



VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU X D



VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D Taalgebruik

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

ONB 1 MIL KLU J D Gezondheid, 

Milieubelasting

VLI 1 MIL KLU J D



VLI 1 MIL KLU J D Kinderen

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D Kinderen

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU X D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D



VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D Dieren

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D Dieren, Gezondheid



VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D



VLI 1 MIL KLU J D

VLI 1 MIL KLU J D/A



Uitleg Status

Betreft vertrek F-16's WIC E

Vliegbewegingen in het kader van WIC. E

Melder wenst geen reactie te ontvangen X

Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

Melding: 12.15 overvliegende straaljager, trillend huis en 

beangstigend. Reactie: F35 in holding patroon. Uitleg gegeven. 

E

Melding: ernstige overlast door laag overkomend vliegtuig. Veel 

overlast, wat wordt hieraan gedaan? Reactie: nut en noodzaak, 

F-35 in holding vanwege MQ-9 / veiligheid

E

Melding: beangstigend laag gevlogen. Reactie: F-35 in holding 

patroon vanwege binnenkomende MQ-9.  F-35 v.d. 

luchtverkeersleiding opd. om landing af te breken en in de 

'holding' te gaan totdat er voldoende ruimte tussen de toestellen 

zat om te landen

E

Melding: extreem veel meer lawaai dan bv helikopter. Reactie: 

uitleg over deze situatie F-35 on hold vanwege MQ-9 / veiligheid 

E

Melding: overlast bij thuiswerkplek Deinum, ongeloofelijk veel 

geluidsoverlast. Reactie: specifieke geval betrof F-35 die in 

holding moest vanwege binnenkomende MQ-9, in gesprek met 

omgeving

E

Melder wenst geen reactie te ontvangen X

Melder zeer uitgebreid gesproken, uitleg gegeven over traject 

aanschaf F-35/motie Eijsink en onderwerpen als isolatie. 

Mogelijkheden om vliegbewegingen aan te passen etc 

besproken. Aangegeven graag in gesprek te blijven, dat was 

wederzijds

J

Melder wenst geen reactie te ontvangen. Betreft WIC periode X

Reactie



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

Melding: deze piloot moet nog veel leren, ontzettende herrie bij 

landen. Reactie: gesproken met dhr. Broersma is afgelopen 

dinsdag bij overleg dorpsbelang geweest. 

J

Melding: laatste weken erg vaak overlast van laagvliegende 

straaljagers. Reactie: info over de WIC periode 

E

Melding: door gewijzigde vliegroutes veel overlast. Reactie: WIC 

periode, route is nooit gelijk, afhankelijk van factoren. 

E

Melding: ernstige geluidsoverlast 2 sept. ts 15.10 en 15.30 . 

Reactie: WIC periode, F-35 geluid info, nut en noodzaak. 

E



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

Melder per email geinformeerd over de eindfase van de WIC 

waarin meer vliegbewegingen plaatsvonden. Geen afwijkingen 

geconstateerd bij opstijgende vliegtuigen op tijdstip van melding

E

Melding: 3x F35 met veel lawaai, kinderen oorpijn. Reactie: WIC 

periode, info F-35 geluid, nut en noodzaak. 

E

Melding: extreme geluidsoverlast F-35. Reactie: uitleg F-35 

geluid,nut en noodzaak. 

E

Melding: buiten fietsen met kinderen ,  Reactie: uitgelegd dat we 

aan het uitzoeken zijn wat de mogelijkheden zijn om 

geluidsniveau aan te passen. 

J

Melder wenst geen reactie te ontvangen X

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

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

Melder meermaals gebeld, maar geen contact gekregen. 

Daarom een email gestuurd met uitleg over de eindfase van de 

WIC, waarin meer vliegbewegingen plaatsvonden

E

Melding: het houdt niet op met de herrie, konijnen schrikken zich 

bijna dood. Reactie: met dhr. Broersma gesproken. Is bij overleg 

dorpsbelangen geweest, oa met Marleen daar gesproken

J

Melder wenst geen reactie te ontvangen X

Melding: extreme herrie. Reactie: WIC periode, info F-35 geluid, 

nut en noodzaak, in gesprek met. 

E

Melding: enorme herrie, loopt spuigaten op, online vergaderen is 

niet meer te volgen. Reactie: WIC periode, info F-35 geluid , nut 

en noodzaak, in gesprek met. 

E



X

Melding: vreselijk geluid, pijn aan oren, ramen trillen, computer 

trilt, thuiswerken. Reactie: info F-35 geluid, in gesprek met 

dorpsbelangen. 

E

Melding: landing F-35 met ongelofelijke geluidsoverlast, hiervoor 

nooit geklaagd, buitenproportioneel. Huisdieren en kleine 

kinderen. Reactie: Info over geluid F-35, in gesprek met. 

E

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

Toelichting: woont boven millitair luchtruim, info over geluid, nut 

en noodzaak. 

E

Melder wenst geen reactie te ontvangen X

Toelichting:WIC periode, route is niet altijd gelijk, soms wel 

soms niet over dorp. Nut en noodzaak.  

E

Toelichting: WIC periode, helaas nog geen geluidsarme 

straalmotoren. Info gegeven over subsidie mogelijkheid via 

Rijksoverheid isolatie woningen. 

E

Toelichting:info over F-35, vervelend dat u overlast ervaart. Nut 

en noodzaak. In gesprek met dorpsbelang over mogelijkheden. 

E

Melder wenst geen reactie te ontvangen X

toelichting: info over F-35 geluid, nut en noodzaak, in gesprek 

met dorpsbelangen om te kijken naar mogelijkheden. 

E

Melder per email geinformeerd over de invoering van de F-35 en 

daarbij horende onderwerpen als geluid, vliegbewegingen en 

isolatie

E

Melder per email geinformeerd over de eindfase van de WIC 

waarin meer vliegbewegingen plaatsvonden. Geen afwijkingen 

geconstateerd bij opstijgende vliegtuigen op tijdstip van melding

E

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



Toelichting WIC period, nut en noodzaak. E

Toelichting: start en landing vanaf vaste locatie, spreiding van 

vliegverkeer. 

E

Melder wenst geen reactie te ontvangen. Betreft WIC periode X

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

Melder wenst geen reactie te ontvangen. Betreft WIC periode X

Toelichting: spreiding van vliegbewegingen, start en landing 

vanaf Lwrd. Info over F-35 geluid, nut en noodzaak. in gesprek 

met dorpsbelangen. 

E

Melder wenst geen reactie te ontvangen. X



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

X

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

Toelichting: info over geluid F-35, nut en noodzaak. In gesprek 

met dorpsbelang over mogelijkheden. 

E

Melder wenst geen reactie te ontvangen. Betreft WIC periode X

X



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



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

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

Toelichting" geluidsmeetnet van omwonenden, geen max.aantal 

decibellen. Wic, isolatie toelichting, in gesprek met dorpsbelang, 

nut en noodzaak. 

E

Toelichting:spreiding vliegbewegingen, vaste locatie stijgen en 

landen, vervelend dat u oorpijn ervaart, info F=35 geluid, in 

gesprek met dorpsbelang. 

E



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

Toelichting: info over F-35 geluid, in gesprek met 

dorpsbelangen.

E

Melder per email geinformeerd over de eindfase van de WIC 

waarin er meer vliegbewegingen plaatsvonden. Op tijdstip van 

melding landden vier F-16's. Bij landing wordt nooit gebruik 

gemaakt van de naverbrander

E

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

Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

Betrof vier F-16's die terugkwamen van missie boven de 

Noordzee. Vlogen allen de correcte vlieghoogte. We snappen 

wel dat de koeien hiervan geschrokken zijn. Melder gesproken 

en uitleg kunnen geven over de vlucht

J

Toelichting: WIC periode, F-35 geluid, nut en noodzaak, in 

gesprek met dorpsbelangen. 

E

Melder wenst geen reactie te ontvangen. Betreft WIC periode X

melder wenst geen reactie te ontvangen. Betreft WIC periode X

Melder wenst geen reactie te ontvangen. WIC periode X

Toelichting: WIC, info F-35 geluid, nut en noodzaak, route niet 

altijd gelijk. In gesprek met dorpsbelangen

E



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

Toelichting: WIC periode, info over F-35 geluid, nut en 

noodzaak. In gesprek met dorpgsbelangen. 

E

Melder per email geinformeerd over de eindfase van de WIC, 

waarin meer vliegbewegingen plaatsvonden

E

Toelichting: WIC periode, info over F-35 geluid, nut en 

noodzaak. In gesprek met dorpsbelangen over mogelijkheden 

E

Toelichting: WIC periode, F-35 geluid info, nut en noodzaak. In 

gesprek met dorpsbelangen.

E

toelichting: u woont in gebied dat gebruikt wordt voor landen en 

stijgen, info over geluid F-35. Nut en noodzaak. 

E

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

Toelichting: WIC periode, info F-35 geluid, nut en noodzaak. In 

gesprek met dorpsbelangen. 

E

Toelichting: WIC periode, info F-35 geluid, nut en noodzaak. In 

gesprek met dorpsbelangen. 

E



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

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

Toelichting: WIC periode, info F-35 geluid, nut en noodzaak. 

begrip. 

E



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

Melder wenst geen reactie te ontvangen X

Toelichting: betreft circuitlanding, geen bijzonderheden 

geconstateerd. 

E

Toelichting: WIC periode, info F-35 geluid, nut en noodzaak. 

begrip. 

E

Toelichting: algemene info over F-35, nut en noodzaak.  E

Toelichting: WIC periode, info over F-35 geluid,nut en noodzaak. E

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



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

Toelichting: WIC periode, info F-35 Geluid, vervelend om te 

horen dat woning alarm afgaat. 

E

Opstijgende straaljagers, vertrek van de ochtendwave. 

Omgeveer 14 toestellen vanaf baan 05 in noordoostelijke 

richting

X

Melder wenst geen reactie te ontvangen X

Toelichting: WIC periode, info F-35 geluid, nut en noodzaak. E

Melder wenst geen reactie te ontvangen WIC periode X



Toelichting: WIC periode, info F-35 geluid, nut en noodzaak. E

Melder per email geinformeerd over de eindfase van de WIC, 

waarin meer vliegbewegingen plaatsvonden

E

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

Melder telefonisch gesproken. Prettig gesprek gevoerd, uitleg 

gegeven over vervolgstappen zoals een eventuele claim

J

Toelichting: WIC periode, uitleg F-35 geluid, nut en noodzaak. In 

gesprek met dorpsbelangen over mogelijkheden. 

E

Toelichting: WIC periode, info F-35 geluid, nut en noodzaak. In 

gesprek met dorpsbelangen over mogelijkheden

E

Toelichting: WIC, F35 info over geluid,nut en noodzaak. E

Toelichting: WIC periode, info F-35 geluid, nut en noodzaak. E

Toelichting: WIC periode, uitleg F-35 geluid, nut en noodzaak. E

Meerdere malen contact gezocht met melder, maar melder niet 

kunnen spreken. Geen emailadres opgegeven dus er is verder 

geen contact meer geweest

3

Toelichting: WIC period, info F-35 geluid, nut en noodzaak. E

Melder wenst geen reactie te ontvangen X

toelichting: WIC, F-35 geluid, nut en noodzaak.  E

Melder wenst geen reactie te ontvangen X

toelichting: WIC, F-35 geluid info, nut en noodzaak. E

Toelichting: uitlaatgassen, luchtkwaliteit past binnen de gestelde 

grenswaarden. Houden ons aan milieuvoorschriften, nut en 

noodzaak. 

E



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

Melder wenst geen reactie te ontvangen X

Melder wenst geen reactie te ontvangen X

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

Melder wenst geen reactie te ontvangen X

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



Toelichting: WIC periode, info F-35 geluid, vervelend dat u 

overlast ervaart. Nut en noodzaak. In gesprek met dorpsbelang. 

E

Melder per email geinformeerd over de eindfase van de WIC, 

waarin meer vliegbewegingen plaatsvonden

E

Melder telefonisch willen informeren over de eindfase van de 

WIC waarin er meer vliegbewegingen plaatsvonden, maar na 

meerdere pogingen melder niet kunnen spreken. Omdat er ook 

geen emailadres is achtergelaten is er geen contact meer 

geweest

3

toelichting: WIC periode, uitleg F-35 geluid, nut en noodzaak. In 

gesprek met dorpsbelangen. 

E

Melder wenst geen reactie te ontvangen X

Melder wenst geen reactie te ontvangen X

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

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

Toelichting: WIC, info F-35 geluid, nut en noodzaak. In gesprek 

met dorpsbelangen over mogelijkheden. 

E

toelichting: WIC periode, info F-35 geluid, nut en noodzaak. In 

gesprek met dorpsbelangen. 

E

Toelichting: WIC, info F-35, nut en noodzaak. E

Toelichting: Wic periode en doorstart  F-35, deze wilde 

aansluiten bij 4 F-16’s. Vanwege veiligheid opdracht van de 

verkeersleiding om te wachten en werd er een doorstart 

gemaakt en vloog deze F-35 lager dan gebruikelijk.  

E

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

Toelichting: Wic periode en doorstart  F-35, deze wilde 

aansluiten bij 4 F-16’s. Vanwege veiligheid opdracht van de 

verkeersleiding om te wachten en werd er een doorstart 

gemaakt en vloog deze F-35 lager dan gebruikelijk.  

E



doorstart F-35, wilde aansluiten bij 4 F-16’s. vanwege veiligheid 

4 F-16’s erboven vlogen,  F-35 opdracht van  verkeersleiding 

om te wachten.Doorstart, lager dan  gebruikelijk.  Nut en 

noodzaak. In gesprek met dorpsbelangen. 

E

Melder wenst geen reactie te ontvangen X

Toelichting: WIC periode, klacht is bij desbetreffende afd. 

neergelegd. Nut en noodzaak. 

E

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

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

Melder per email geinformeerd over de eindfase van de WIC 

waarin er meer vliegbewegingen plaatsvonden

E

Melder wenst geen reactie te ontvangen X

Toelichting: info ovr F-35 geluid, nut en noodzaak. In gesprek 

met dorpsbelangen over mogelijkheden. 

E

toelichting: nut en noodzaak. E

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

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

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

Toelichting: WIC periode, info F-35 geluid. Nut en noodzaak. In 

gesprek met dorpsbelangen over mogelijkheden. 

E

X

Melder per email geinformeerd over de eindfase van de WIC 

waarin er meer vliegbewegingen plaatsvinden

E

Melder wenst geen reactie te ontvangen. Betrof een F-35 die 

lager vloog (moest wachten) dan gebruikelijk vanwege doorstart, 

was noodzakelijk vanwege 4 x F-16 boven hem. 

X

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

Toelichting: info over schadeclaim indienen, nut en noodzaak E

toelichting: info over F-35 geluid, nut en noodzaak. Info over 

schadeclaim indienen. 

E



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

melder wenst geen reactie te ontvangen. X

Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

Melder per email geinformeerd over de invoering van de F-35 en 

draabij horende onderwerpen als geluid, vliegbewegingen en 

isolatie. Tevens aangegeven dat het zogeheten 'bochtje om 

Marsum' geen verplichting is en dat er over het dorp gevlogen 

mag worden

E

toelichting: WIC, info F-35 geluid, helaas niet mogelijk na 14.15 

vanwege operationele redenen. Nut en noodzaak. 

E

toelichting: info over F-35 geluid, nut en noodzaak. In gesprek 

met dorpsbelang. 

E

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

X

Toelichting: WIC periode, info F-35 geluid nut en noodzaak. In 

gesprek met dorpsbelangen. 

E



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

Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

toelichting:geluid hoort er nu eenmaal bij. Onze toestellen 

worden voorzien van brandstof  die voor een gedeelte bestaat 

uit duurzame biobrandstof. Zo dragen wij ons steentje bij in het 

reduceren van onze ecologische voetafdruk. 

E

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

Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

toelichting: WIC periode, F-35 Geluid, nut en noodzaak. In 

gesprek met dorpsbelangen

E

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

Toelichting: nut en noodzaak, vervelend om te horen dat uw 

hond in paniek raakt. 

E

Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

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



Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

Melding betrof het vertrek van 6x Amerikaanse F-16's naar hun 

thuisbasis in Duitsland. Melder woont op 4 kilometer afstand van 

de vliegbasis, de toestellen vertrokken in tegengestelde richting. 

Dus ruim op afstand van woning van melder

X

Algemene informatie vliegbewegingen en geluidmeetnet. E

Toelichting: WIC periode, F-35 geluid, nut en noodzaak. en 

vertrek Amerikaanse F-16's om 08:30u naar hun thuisbasis in 

Duitsland

E

Betrof het opstijgen van één F-35. Deze week wordt er niet 

gevlogen vanuit de WIC, allen lokaal. Vandaag dus één F-35 in 

de lucht, die op ruim 1200 voet over woning van melder vloog. 

Melder woont onder de aankomst- en vertrekroute

X

Melding betrof het opstijgen van een F-35 zonder naverbrander 

in zuidwestelijke richting, dus van woning van melder af. Op een 

afstand van ruim 4 kilometer. Structurele melder die telkens 

dezelfde melding maakt

X

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

Melding betrof het opstijgen van twee F-35's in zuidwestelijke 

richting, dus van woning van melder af. Op een afstand van ruim 

4 kilometer. Structurele melder.

X

Toelichting:WIC periode, F-35 geluid info, route is niet altijd 

gelijk. Nut en noodzaak. In gesprek met dorpsbelangen. 

E

Betrof drie opstijgende F-35's zonder gebruik van naverbrander 

op ruim 4 kilometer afstand van woning van melder

X



Algemene informatie vliegbewegingen en rol geluidsmeetnet. E

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

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

Algemene informatie aangaande vliegbewegingen. E

Doorstarts van een AWACS-radarvliegtuig. Dit toestel vliegt 

straight in oefennaderingen op de hoofdbaan en is helemaal niet 

in de buurt geweest van de woning van melder

X

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

Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

Algemene toelichting oefennaderingen. E



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

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

Algemene informatie vliegbewegingen. E

Toelichting: uitleg over geluidsdruk en impact, covid, proberen 

hier rekening mee te houden, o.a. meer in de simulator. Nut en 

noodzaak. 

E



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

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

Melder wenst geen reactie te ontvangen. X



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

Melder wenst geen reactie te ontvangen. X



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

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

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

Melder per email geinformeerd over de eindfase van de WIC dat 

op moment van melding plaatsvond

E

Toelichting: eindoefening WIC, nut en noodzaak. Geen sprake 

van onverbrande kerosine. Meting luchtkwaliteit. 

E



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

Toelichting: eindoefening WIC, nut en noodzaak. E

Algemene informatie vliegbewegingen WIC. E

Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

Melder per email geinformeerd over de invoering van de F-35 en 

daarbij horende onderwerpen als geluid, vliegbewegingen en 

isolatie

E

Algemene informatie over vliegbewegingen en vliegprocedures. E

Melding betrof de eindoefening van de WIC. Meneer meldt zich 

vaker met zelfde klacht. Algemene informatie omtrent 

vliegbewegingen verstuurd per email

E

Toelichting eindoefening WIC, nut en noodzaak, impact. E

Toelichting: eindoefening WIC, impact, nut en noodzaak. E



Toelichting: WIC eindoefening, impact, nut en noodzaak. E

Algemene informatie WIC en vliegbewegingen. E

Toelichting: eindoefening WIc, impact, nut en noodzaak. E

Toelichting: eindoefening WIC, impact, nut en noodzaak. E

Melder een aantal malen geprobeerd te bellen, maar geen 

verbinding kunnen krijgen. Melder had ook geen emailadres 

achtergelaten, dus verder geen contact meer geweest. Melding 

betrof de eindfase van WIC

3

Toelichting eindoefening WIC, nut en noodzaak. Impact E

Toelichting:eindoefening WIC, info over geluid F-35, nut en 

noodzaak. In gesprek met dorpsbelangen 

E

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

Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

Toelichting: eindoefening WIC, impact. E

Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

Toelichting: eindoefening WIC< Op het moment van melding 

stegen 4x Eurofighter en 4x Tornado op voor een missie ihkv de 

eindoefening van de WIC.

E

Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

WIC dat plaatsvond op het moment van melding

E

Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

WIC dat plaatsvond op het moment van melding

E



Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

WIC dat plaatsvond op het moment van melding

E

Melder telefonisch geinformeerd over het eindexamen van de 

WIC dat plaatsvond op het moment van melding.

J

Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

WIC dat plaatsvond op het moment van melding

E

Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

WIC dat plaatsvond op het moment van melding

E

Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

WIC dat plaatsvond op het moment van melding

E

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

Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

WIC die plaatsvond op het moment van melding. Melding betrof 

vier Duitse Eurofighters die een straight in landing uitvoerden en 

daarbij op ruim 600 m hoogte langs woning melder vlogen

E

Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

WIC die plaatsvond op het moment van melding

E

X



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

Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

WIC dat plaatsvond op moment van melding.

E

Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

WIC dat plaatsvond op moment van melding. We kunnen er 

inderdaad helaas niets aan doen

E

Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

WIC dat plaatsvond op moment van melding. Tevens 

aangegeven dat het melder vrij staat om een schadeclaim in te 

dienen, maar dat niet zeker is of de claim gegrind wordt 

verklaart

E

Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

WIC dat plaatsvond op moment van melding

E

Melder per email geinformeerd over de invoering van de F-35 en 

daarbij horende onderwerpen als geluid, vliegbewegingen, 

circuitlandingen en isolatie

E

Melder per email geinformeerd over de invoering van de F-35 en 

daarbij horende onderwerpen als geluid, vliegbewegingen, 

circuitlandingen en isolatie

E



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

Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

WIC dat plaatsvond op moment van melding

E

Melder per email geinformeerd over de invoering van de F-35 en 

daarbij horende onderwerpen als geluid, vliegbewegingen en 

isolatie

E

Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

WIC dat plaatsvond op moment van melding

E

Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

WIC dat plaatsvond op moment van melding

E

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

Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

WIC dat plaatsvond op moment van melding

E

Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

WIC dat plaatsvond op moment van melding

E

Algemene informatie vliegbewegingen E



Melder telefonisch gesproken, excuses gemaakt voor de late 

reactie. Uitleg gegeven over de invoering van de F-35 en 

daarbijhorende onderwerpen als geluid, vliegbewegingen en 

isolatie. Goed gesprek gevoerd, wederzijds begrip.

J

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

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

Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

WIC dat plaatsvond op moment van melding

E

Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

WIC dat plaatsvond op moment van melding

E

Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

WIC dat plaatsvond op moment van melding

E

Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

WIC dat plaatsvond op moment van melding

E

Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

WIC dat plaatsvond op moment van melding

E

Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

WIC dat plaatsvond op moment van melding

E

Melder wenst geen reactie te ontvangen. X



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

Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

WIC die op moment van melding plaatsvond

E

Melding betrof het opstijgen van de middagwave van de 

eindoefening van de WIC. Takeoff van 20 toestellen met/zonder 

naverbrander geeft langdurig geluid. Melder per email 

geinformeerd hierover

E

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

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

Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

WIC dat plaatsvond op moment van melding

E

Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

Geen gegevens kunnen vinden dat dit gebeurd is. Op tijdstip 

van melding werd er niet gevlogen. Op tijdstip van binnenkomst 

klacht wel, maar de toestellen die toen vlogen kunnen geen 

brandstof lozen. Melder heeft ook geen gegevens achtergelaten

X

Melder per email geinformeerd over de 

wapeninstructeursopleiding en de daarbij horende 

vliegbewegingen

E



Melder per email geinformeerd over de invoering van de F-35 en 

daarbij horende onderwerpen als geluid, vliegbeweging en 

isolatie.

E

Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

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

Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

Vervelend voor melder dat zij negatieve invloed ervaart van 

onze vliegbewegingen. Per email melder perspectief proberen te 

geven door vliegprogramma voor de komende periode te 

schetsen, inclusief oefening in Amerika.

E

Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding

E

Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

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

Melder per email uitleg gegeven over de 

wapeninstructeursopleiding en daaraan gekoppelde 

vliegprogramma. Vervelend voor melder, maar we kunnen niet 

met iedereen rekening houden

E

Melder wenst geen reactie te ontvangen. X



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

Melder telefonisch geprobeerd te bereiken, maar geen 

verbinding gekregen. Daarom per email informatie gestuurd 

over de invoering van de F-35 en daarbijhorende onderwerpen 

als geluid, vliegbewegingen en isolatie

E

X

Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding, waarbij in grote formaties 

gevechtsvliegtuigen werd gevloge. De daarbij ontstane hinder 

was helaas onvermijdelijk

E

Algemene toelichting vliegbewegingen, geluidsmeetnet en F-35. E

X

Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

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

Melder per email geinformeerd over het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding waarbij in grote formaties 

gevechsvliegtuigen werd gevlogen, De hinder die daarbij 

ontstond was helaas onvermijdelijk

E



Melder per email geinformeerd over de vliegbewegingen rondom 

de wapeninstructeursopleiding en de vluchten met de F-35 in 

relatie tot thuiswerken

E

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

Melding betrof het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding waarbij met grote formaties 

gevechtsvliegtuigen werd geoefend. Daarbij vlogen ook enkele 

F-35's mee. Melder hierover per email geinformeerd

E

X

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

Melding onderzocht en daarbij geen afwijkingen geconstateerd. 

Melder per email geinformeerd over de invoering van de F-35 en 

daarbijhorende onderwerpen als geluid, trillingen en isolatie

E

Melding betrof het eindexamen van de 

wapeninstructeursopleiding waarbij met grote formaties 

gevechtvliegtuigen werd geoefend. Met de ruim 40 vliegtuigen 

vlogen maar enkele F-35's mee.

E

Melder wenst geen reactie te ontvangen. X

Melder per email geinformeerd over de invoering van de F-35 en 

daarbijhorende onderwerpen als geluid, trillingen en isolatie

E



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

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


