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LW00279 01-04-2022 10:00 BROEKSTERWÂLD 9108AM Angstige dieren vanwege zeer laag overvliegende helicopter. VLI 1 MIL KLU J D Angst, 

Dieren

Info over Frisian Flag, uitleg over 

helicopters dat ze toestemming 

hebben om laag te vliegen, 

snappen wel dat dit overlast kan 

geven. 

E

LW00277 01-04-2022 10:00 LEEUWARDEN 8918LT Goedemorgen,

Al vanaf 08:30 bijna onafgebroken gebulder van opstijgende 

straaljagers..en uitstoot van ziekmakende stoffen. CO2 meters 

staan hier op paars!!

Wanneer komt er een einde aan de loze beloftes van de 

basiscommandant om anders te vliegen en minder herrie te 

produceren? Vinden jullie 120 Db, zoals gisteren om 15:10 

boven Marsum misschien "normaal"? 

Mevr. Ollongren stond op 30 maart met gehoorbeschermers op 

om haar oortjes tegen het enorme kabaal te beschermen.

Misschien een idee om hier in de omgeving ook 

gehoorbeschermers beschikbaar te stellen, zodat de herrie ons 

de komende tijd ook bespaard blijft? 

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00280 01-04-2022 10:10 BROEKSTERWÂLD 9108AM Angstige dieren vanwege zeer laag overvliegende helicopter. VLI 1 MIL KLU J D Angst, 

Dieren

Info over Frisian Flag, uitleg over 

helicopters dat ze toestemming 

hebben om laag te vliegen, 

snappen wel dat dit overlast kan 

geven.

E

LW00276 01-04-2022 11:05 STIENS 9051TA Zeer laag over de 4 pluimveestal len de kippen die in de stallen 

zitten schrikken er van en gaan dan bij elkaar zitten en grootte 

kans op verdrukking met dood als gevolg tel 0630817674 graag 

met spoed contact opnemen 


VLI 2 MIL KLU J D Dieren Melder gesproken. Aangegeven 

dat we gaan kijken of we de 

vliegroute van de Apaches die 

meedoen aan Frisian Flag kunnen 

verleggen zodat ze niet meer over 

de stallen vliegen

J

LW00302 01-04-2022 14:10 OENTSJERK 9062EA De uitstoot van CO2 en andere giftige stoffen tijdens Frisian 

Flag is gigantisch. U draagt zo enorm bij aan de klimaatcrisis. Er 

is geen tijd te verliezen. Staak daarom onmiddellijk het vliegen 

en ontmantel vliegbasis Leeuwarden! Alvast dank.

VLI 1 MIL KLU J D info over FF2022, nut en noodzaak E

LW00278 01-04-2022 14:36 DEINUM 9033WZ Beste mensen van Defensie, 

Heel veel lawaai deze dagen door vliegtuigen. Dit is slecht voor 

mens en dier. 

Uiteraard heb ik meer te doen dan tijdstippen noteren. Maar 

toen ik tijd vond om dit formulier in te vullen kwam er net weer 

een langs. De afgelopen dagen wwas dit heel vaak zo. De 

nieuwe vliegtuigen zijn niet te harden qua lawaai. 

Graag hoor ik wat u hier aan gaat doen. 


VLI 1 MIL KLU J D Dieren Info over FF 2022. Info en link 

over opdracht aan NLR om te 

kijken naar geluidsbeperkende 

mogelijkehden

E
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LW00281 01-04-2022 15:25 BROEKSTERWÂLD 9108AM Geluidsoverlast veroorzaakt door meerdere vliegtuigen. VLI 1 MIL KLU J D Angst, 

Dieren

Info over Frisian Flag, uitleg over 

helicopters dat ze toestemming 

hebben om laag te vliegen, 

snappen wel dat dit overlast kan 

geven.

E

LW00282 04-04-2022 09:12 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor GRO 1 MIL KLU J D Melder wenst geen reactie te 

ontvangen . Betreft testen motoren 

op de grond. deze ochtend wordt 

er niet gevlogen. 

X

LW00283 04-04-2022 09:15 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor GRO 1 ALG KLU J D Melder wenst geen reactie te 

ontvangen . Betreft testen motoren 

op de grond. deze ochtend wordt 

er niet gevlogen. 

X

LW00284 04-04-2022 09:30 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor GRO 1 MIL KLU J D Melder wenst geen reactie te 

ontvangen . Betreft testen motoren 

op de grond. deze ochtend wordt 

er niet gevlogen. 

X

LW00285 04-04-2022 13:46 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor VLI 1 MIL KLU J D Oefening FF 2022, melder wenst 

geen reactie te ontvangen. 

X

LW00288 04-04-2022 13:49 LEEUWARDEN 8918LR Goedemiddag!1

De oorlog is weer begonnen met barstens veel geweld gebulder 

en kerosinestank de lucht in defensie is de grootse 

huichelaarsclub op Aarde!

Hoezo geluid dimmen en rekening houden met omwonenden? 

Zij  allemaal leugens met het COVM en Gemeente!! Schaam 

jullie heel diep met het belazeren belevingsvluchten en 

brandbrief!

Meer dan 87 Db west en Noord!!

VER 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00303 04-04-2022 13:50 OENTSJERK 9062EA Iedere oorlog komt voort uit het oefenen voor een oorlog. Vrede 

begint bij ontwapening. U levert als krijgsmacht op geen enkele 

manier een bijdrage aan vrede en veiligheid. Stop daarom 

onmiddellijk met Frisian Flag en ontmantel vliegbasis 

Leeuwarden. Alvast dank.

VLI 1 MIL KLU J D info over FF2022, nut en noodzaak E

LW00287 04-04-2022 13:52 DRONRIJP 9035VK Veel lawaai VLI 1 MIL KLU J D Betreft oefening FF2022. Melder 

wenst geen reactie te ontvangen. 

X

LW00286 04-04-2022 13:52 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor VLI 1 MIL KLU J D Betreft oefening FF 2022. Melder 

wenst geen reactie te ontvangen

Structurele melder. Iedere dag 

melding maken met dezelfde 

inhoud, alleen op momenten dat 

er opgestegen wordt. Geen reactie 

benodigd

X
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LW00289 04-04-2022 13:57 LEEUWARDEN 8918LT Goedemiddag,

Absurd dit gebulder en gegrom!!

Horen en zien vergaat je hier...vloeren trillen,ook spullen in de 

vensterbank vallen om door de trilling.

Nog steeds geen enkele verbetering merkbaar, ondanks alle 

beloftes. Dat hier ook nog mensen wonen, gaat volledig aan 

jullie voorbij..."gewoon" met plankgas opstijgen...abnormaal en 

egoïstisch gedrag!!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00290 04-04-2022 14:20 LEEUWARDEN 8926MS oorverdovend geluid in huis

met hoger vliegen opgelost

VLI 1 MIL KLU J D Info over FF2022 oefening, nut en 

noodzaak 

E

LW00291 04-04-2022 14:21 LEEUWARDEN 8918LR Goedemiddag!!

Het is nu wel weer "mooi" geweest met het grensoverschrijdend 

gedrag doorstarts en gigantische geluidshel van 89DB noord! 86 

west.

Jullie krijgen welverdiende advocaat op he dak Hoe leuk is dat?

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00292 04-04-2022 15:35 JELSUM 9057LG Veel te laag en te vaak over de boerderij, koeien raken van slag 

en de privacy is weg. 

Tevens teveel lawaai door de JSF. Veel meer decibel dan de 

F16 en veel hoger dan door de overheid wordt aangegeven. 

Graag reactie.

VLI 1 MIL KLU J D Dieren Melder geeft aan helikopters als 

zeer intimiderend te ervaren, is 

hier niet van gediend. Vindt het 

niet noodzakelijk dat de heli's zo 

laag vliegen. Koeien in de stal zijn 

onrustig. 

J

LW00295 05-04-2022 09:21 LEEUWARDEN 8918LR Goedemorgen!

Hoe asociaal kun je zijn vliegbasis om met zoveel straaljagers 

met barstens veel geweld en kerosine uitstoot met de westen 

wind hier ons te vergassen?

We gaan aangifte doen tegen de criminele activiteiten van de 

Defensie! 92 West en 87 noord langdurige uitstoot en mr dan 85 

Db uur lang deze bullshit en ondertussen alles geheim houden!!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00293 05-04-2022 09:25 KOARNJUM 9056PB Geluidsoverlast.

Wat doet de luchtmacht ter compensatie van de enorme 

milieuvervuilende gevolgen van de Frisian Flag 

oefeningen?????????

VLI 1 MIL KLU J D Milieube

lasting

Info over oefening FF2022 E

LW00304 05-04-2022 09:30 OENTSJERK 9062EA De herrie van Frisian Flag is onverdraaglijk en de uitstoot van 

kwalijke stoffen is gigantisch. Ieder mens en dier heeft recht op 

een stille, schone en veilige leefomgeving. Staak onmiddellijk 

het kabaal en de vervuiling en ontmantel de vliegbasis! Alvast 

dank.

VLI 1 MIL KLU J D info over FF2022, nut en noodzaak E
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LW26490 05-04-2022 09:40 BRITSUM 9055LN Ik wil een schade melding doen betreffend een vertrapt kalf! 

op 5-4-2021 omstreeks 9.40 vloog er een helicopter van 

vliegbasis leeuwarden zeer laag over de stal. 

dit heeft zo'n paniek veroorzaakt met als gevolg  een 

pasgeboren kalf wat vertrapt is en een drachtige koe met een 

verrekte poot! 

ik stuur u de foto's toe van het kalf. 


LAA 1 MIL KLU J D Dieren Via claims. Is afgehandeld met 

melder.

X

LW00305 05-04-2022 09:40 BROEKSTERWÂLD 9108AM Angstige dieren door zeer laag overvliegende helicopter. VLI 1 MIL KLU J D Angst, 

Dieren

Info over FF2022 oefening, nut en 

noodzaak. Uitleg over deelname 

Apache en Cougars.

E

LW00294 05-04-2022 09:58 MARSUM 9034GV Op dit tijdstip gingen 2 toestellen omhoog en vlogen over 

Tramstrjitte 43.

Dit betekent dat ze direct na het loskomen van de baan naar 

links sturen. Een paar minuten later hetzelfde. U kunt de toren 

vragen naar hun waarneming, maar die kunnen dat niet 

beoordelen, want zij zitten immers niet in het verlengde van de 

baan. Ik begrijp niet dat dit noodzakelijk is. De vliegbasis wil 

immers een goede buur zijn en zou dit dan ook niet moeten 

tolereren.

VLI 1 MIL KLU J D Betrof twee Mirages en twee F-

18's. gingen rechtover, houdt 

verband met vliegtuigtype. 

E

LW00296 05-04-2022 11:00 LEEUWARDEN 8918LT Goedemorgen,

Absurd wat er de hele ochtend al weer gaande is. 

En maar rond jakkeren over de omgeving met veel kabaal en 

uitstoot ziekmakende stoffen.

Kerosinestank in de woning veroorzaakt 

gezondheidsklachten...benauwdheid en prikkende ogen bij 

mens en dier. 

CO 2 gehalte in de woning ontoelaatbaar hoog.

Stop met deze terreur...dit gaat alle perken te buiten!!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00315 05-04-2022 11:25 JELSUM 9057RE Geachte,

Gisteren 5 april kwam een, volgens mij een F16, zeer laag 

overvliegen bij de landing. nummer 2432 op de flight tracker, tijd 

11.25.50

IK stond net even in de tuin en schrok mij echt een ongeluk. 

volgens de flight tracker was hij lager dan 35 meter. Terwijl de 

meesten ronde 80/95 meter zitten. Het lijkt mij dat de piloot 

hierop aan gesproken moet worden.

VLI 1 MIL KLU J D Aan melder doorgegeven dat het 

hier vanwege laaghangende 

bewolking nodig was om op 

instrumenten te landen en op 

laatste stukje moet vlieger de 

baan zien, vandaar dat hij laag 

vloog. 

J

LW00298 05-04-2022 13:32 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof oefening Frisian 

Flag 2022  weg van woning van 

melder, die op ruim 5 kilometer 

van de basis en niet in de 

aanvliegroute woont. Inhoud 

melding is steeds hetzelfde, ook 

geen reactie benodigd/gewenst. 

Sprake van structurele melder

X
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LW00299 05-04-2022 13:50 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof oefening Frisian 

Flag 2022  weg van woning van 

melder, die op ruim 5 kilometer 

van de basis en niet in de 

aanvliegroute woont. Inhoud 

melding is steeds hetzelfde, ook 

geen reactie benodigd/gewenst. 

Sprake van structurele melder

X

LW00300 05-04-2022 13:58 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof oefening Frisian 

Flag 2022  weg van woning van 

melder, die op ruim 5 kilometer 

van de basis en niet in de 

aanvliegroute woont. Inhoud 

melding is steeds hetzelfde, ook 

geen reactie benodigd/gewenst. 

Sprake van structurele melder

X

LW00301 05-04-2022 14:00 DRONRYP 9035AD Het is weer een vreselijk, onaanvaardbaar en 

buitenproportioneel donderend geraas dat urenlang over onze 

woonomgeving wordt uitgestort! Schandalig! 

VLI 1 MIL KLU J D betreft oefening FF 2022, melder 

wenst geen reactie te ontvangen. 

X

LW00306 05-04-2022 15:10 BROEKSTERWÂLD 9108AM Angstige dieren door zeer laag overvliegende helicopter. VLI 1 MIL KLU J D Angst, 

Dieren

Info over FF2022 oefening, nut en 

noodzaak. Uitleg over deelname 

Apache en Cougars.

E

LW00307 05-04-2022 19:14 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor VER 1 MIL KLU J A Melding betrof oefening Frisian 

Flag 2022  weg van woning van 

melder, die op ruim 5 kilometer 

van de basis en niet in de 

aanvliegroute woont. Inhoud 

melding is steeds hetzelfde, ook 

geen reactie benodigd/gewenst. 

Sprake van structurele melder

X

LW00311 05-04-2022 19:15 JELSUM 9057LG Nog buiten het oorverdovende lawaai om, stinkt het met name 

de laatste 2 dagen ongelovelijk naar kerosine. Niet gezond lijkt 

me voor mens, dier, en milieu. En de boeren de schuld maar 

geven van alle milieu toestanden!!! 

En avond vluchten stonden toch niet op het programma? Ook al 

2 dagen avond lawaai. Hoogste tijd voor 

maatregelen/compensatie richting de omwonenden lijkt me.

VLI 1 MIL KLU J A Info over FF2022, link en info over 

opdracht NLR om te kijken naar 

geluidsbeperkende mogelijkheden

E

LW00312 05-04-2022 19:15 LEEUWARDEN 8918LT Alsof er vandaag al niet genoeg kabaal en  luchtvervuiling is 

geweest.

Nu ook nog onaangekondigd avondvliegen??

Oefening zou alleen overdag plaatsvinden...zoveelste geval van 

leugens en bedrog!!

We zijn er hier meer dan klaar mee!!

Stoppen met deze terreur..!!

GRO 1 MIL KLU J A Info over FF2022, testen op de 

grond van een vliegtuigonderdeel 

dat alleen bij hoge motorvermogen 

werkt. dit is conform voorwaarden.  

E

LW00309 05-04-2022 19:15 LEEUWARDEN 8932CD Langdurig lawaai van straaljager op de vliegbasis na 19.00uur VLI 1 MIL KLU J A testen van een f16 onderdeel op 

de vliegbasis 

X
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LW00310 05-04-2022 19:18 LEEUWARDEN 8918LR Zeg~, zijn jullie nu helemaal besodemieterd met deze 

onaangekondigde idioterie, compleet gestoord is het! Jullie 

verpesten hier ONS leven met dat oorlogje spelen ga wat 

nuttigs doen ipv deze terreurdaden! Meer dan genoeg 

onherstelbare schade aangericht, waar zit je verstand???

VLI 1 MIL KLU J A 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

E

LW00308 05-04-2022 19:18 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor VLI 1 MIL KLU J A Melding betrof oefening Frisian 

Flag 2022  weg van woning van 

melder, die op ruim 5 kilometer 

van de basis en niet in de 

aanvliegroute woont. Inhoud 

melding is steeds hetzelfde, ook 

geen reactie benodigd/gewenst. 

Sprake van structurele melder

X

LW00313 05-04-2022 19:19 KOARNJUM 9056PJ Met een enorme rotherrie een onderdeel testen doen jullie 

voortaan liever tijdens de vlieguren. Frisian Flag veroorzaakt 

zonder deze overbodige extra herrie al genoeg overlast. Er 

proberen hier mensen te werken en slapen. Onthoud dat jullie in 

een bewoond gebied zitten. 

GRO 1 MIL KLU J A Nachtru

st

Testen op de grond van 

vliegtuigonderdeel dat alleen bij 

hoge motorvermogen werkt. In de 

avond conform procedure (mag tot 

23.00) 

E

LW00314 05-04-2022 19:30 LEEUWARDEN 8918DH Geluidsoverlast door testritten op vliegveld Leeuwarden GRO 1 MIL KLU J A Melding betreft testen op de grond 

van een vliegtuigonderdeel dat 

alleen bij hoge motorvermogen 

werkt. is in avond gedaan conform 

voorwaarden.  

E

LW00321 06-04-2022 09:00 LEEUWARDEN 8926KP Enorme geluidsoverlast straaljagers vanmorgen vandaag 09.00 

tot nu toe. Mijn moeder geeft aan extreme geluidsoverlast. Mijn 

moeder heeft hersenletsel en trekt die geluiden niet. Ze heeft 

nooit geklaagd is veek gewend maar voor haar nu te heftig. Op 

meerdere media zie ik mensen klagen. Ook tijdens telefonisch 

contact met haar storen straaljagers door de telefoon. 

Onmenselijk dit!!!!

VLI 1 MIL KLU J D Gezond

heid

Melder gaf in gesprek aan dat ze 

gister al was gebeld door iemand 

van vliegbasis over deze klacht. Is 

dus afgehandeld. 

J

LW00326 06-04-2022 09:30 KOARNJUM 9056PB Oorverdovend geraas door opstijgende straaljager(s) en 

trillingen in de woning.

VLI 1 MIL KLU J D Trillinge

n

Info over oefening FF2022, nut en 

noodzaak

E
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LW00324 06-04-2022 09:30 LEEUWARDEN 8918LR Een uur lang onafgebroken ondragelijk gebulder en 

kerosinestank van meerder straaljagers Hoe asociaal kun je zijn 

na die tsunami aan klachten en het belazeren van de 

belevingsvluchten brandbrieven geen vergunningen gesjoemel 

met zgn berekeningen onder geheimhouding stel je voor dat de 

waarheid boven tafel komt!! Meer dan 20 jaar wordt dit allemaal 

door de verantwoordelijken oogluikend toegestaan!

Geluid dimmen en rekening houden met omwonenden allemaal 

loze kreten in de media!

Onze gezondheid staat op het spel en dat oorlogje spelen boven 

woongebied koet afgelopen zijn!!

1531 1532 1533 1534 ** Noord 878 west 87

9:57 1527 1530

10:02 1501 1502 Colt 61 31 63 87 Noord west

1535 1536 1540 15411542 1525 1526

10:26 2421 2422 1571 1572 1573 1574 

Zelfs de klachten gaan in de doofpot!!!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00317 06-04-2022 09:30 LEEUWARDEN 8926XB Kan mezelf weer eens niet horen denken door de herrie van de 

vliegbasis Leeuwarden. 

Ik snap de noodzaak van vliegtuigen, wat ik niet snap is waarom 

het middenin een bevolkt gebied zoveel herrie moet geven. 

We doen een paar valse belevingsvluchten en daarna zoekt de 

omgeving t maar uit. 

VLI 1 MIL KLU J D Oefening FF2022. Melder wenst 

geen reactie te ontvangen

X

LW00316 06-04-2022 09:31 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof oefening Frisian 

Flag 2022  weg van woning van 

melder, die op ruim 5 kilometer 

van de basis en niet in de 

aanvliegroute woont. Inhoud 

melding is steeds hetzelfde, ook 

geen reactie benodigd/gewenst. 

Sprake van structurele melder

X

LW00322 06-04-2022 10:00 HÚNS 8832KC Van 10:00 tot 10:30, een heel half uur een ernstig tot 

verschrikkelijk lawaai van de vliegtuigen. Ik gegrijp dat er 

geoefend moet worden.Ik begrijp niet dat u dit boven bewoond 

gebied uitvoert waar wel een miljoen mensen wonen die er 

ernstig last van hebben.

VLI 1 MIL KLU J D Info over oefening FF2022, nut en 

noodzaak. 

E

LW00345 06-04-2022 10:00 HÚNS 8832KC De hele dag ernstig vliegtuig geluidsoverlast! 

2 keer ernstig in de ochtend en middags zelfs een half uur 

Lang…

Kun u ook oefenen op plekken waar niet of zoveel mensen 

wonen

Dank!

VLI 1 MIL KLU J D Info over oefening FF2022, nut en 

noodzaak. 

E

LW00328 06-04-2022 10:00 KOARNJUM 9056PB Geluidsoverlast VLI 1 MIL KLU J D Info over oefening FF2022, nut en 

noodzaak

E
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LW00318 06-04-2022 10:00 LEEUWARDEN 8918LM Ik ben er verdomme nu wel eens klaar mee! Ik blijf niet bezig 

met klachten indienen. Flikker gewoon eens op!

VLI 1 MIL KLU J D Taalgeb

ruik

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

E

LW00329 06-04-2022 10:05 KOARNJUM 9056PB Geluidshinder VER 1 MIL KLU J D Info over oefening FF2022, nut en 

noodzaak

E

LW00319 06-04-2022 10:09 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof oefening Frisian 

Flag 2022  weg van woning van 

melder, die op ruim 5 kilometer 

van de basis en niet in de 

aanvliegroute woont. Inhoud 

melding is steeds hetzelfde, ook 

geen reactie benodigd/gewenst. 

Sprake van structurele melder

X

LW00320 06-04-2022 10:10 DRONRYP 9035AD Ik moet een tijd aangeven, vooral ook met een dubbele 

punt...(:)...anders komt er een foutmelding maar deze kabaal-

ellende gaat urenlang door! "Dank" voor al dit zinloze 

donderend geraas dat u uitstort over een WOONOMGEVING! 

Schandalig! 

VLI 1 MIL KLU J D oefening FF2022. Melder wenst 

geen reactie te ontvangen

E

LW00327 06-04-2022 10:10 LEEUWARDEN 8918LT Goedemorgen,

En alweer oorverdovend gebulder van opstijgende 

straaljagers...en kerosinestank!

Lijkt of er geen eind aan de herrie komt.

Van rekening houden met omwonenden is nog steeds geen 

sprake, ondanks de vele klachten. 

Het is voor de Vliegbasis naar ons toe blijkbaar "stikken of 

slikken" 

Voor ons hier betekent het in dit geval eerder stikken dan 

slikken. 

Uitstoot kwalijke stoffen is funest voor de gezondheid van mens 

dier én natuur!!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00323 06-04-2022 10:23 MARSUM 9034GS Het is weer een grote lawaai bron vandaag, 120 db is niks. 

En van voor geschreven bochtje om Marsum klopt vandaag ook 

niets, geen enkel toestel dat de zelfde route vliegt.

Welke verklaring hier ook voor gegeven wordt, het klopt 

gewoonweg niet!

Standaard antwoorden lossen dit niet op.

VLI 1 MIL KLU J D Info over 

FF2022en"voorgeschreven 

bochtje om Marsum": in 

procedures staat: is toegestaan 

om rechtdoor te vliegen. Om 

rekening met omgeving te houden 

vliegen we als het kan, langs het 

dorp. Snappen dat het vervelend 

is, maar soms kan t gewoon niet 

anders

E

LW00325 06-04-2022 11:15 RINSUMAGEAST 9105LK Gigantische geluidsoverlast. In huis is geen normaal 

telefoongesprek mogelijk.

VLI 1 MIL KLU J D Info over FF2022, nut en 

noodzaak. 

E
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LW00332 06-04-2022 13:51 LEEUWARDEN 8918LR DE oorlog is hier weer begonnen!~

Wat een gigantisch gebulder en vervuilende uitstoot van 

kerosine. Criminele praktijken zijn het en Defensie is niet in 

staat om eerlijk met omwonenden te communiceren gooien 

liever bommen ipv te communiceren!!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00334 06-04-2022 14:00 LEEUWARDEN 8918LT Goedemiddag,

Alweer een half uur krankzinnig gebulder..

Niet normaal meer wat ons hier wordt aangedaan.

De maat is voor ons hier en in wijde omgeving meer dan vol. 

Wanneer komt het besef eens binnen, dat dit onacceptabel is in 

bewoond gebied.

Lawaai F-35 gaat alle perken te buiten...omwonenden Noorse 

vliegbasis zijn niet voor niks naar de rechter gestapt vanwege 

het extreme kabaal.

Als dit hier zo doorgaat volgen de Friezen!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00330 06-04-2022 14:03 DRONRYP 9035AD Mijn verhaal is intussen bekend: het is een grof schandaal dat 

jullie zoveel vréselijk kabaal over een woonomgeving uitstorten!!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Melder wenst 

geen reactie te ontvangen. 

X

LW00331 06-04-2022 14:05 SINT ANNE/ ZWARTE 

HAAN

9076PP Extreem gebrom van de F35 eindeloos rondvliegen en overal 

door provincie maar hoorbaar. Aan water galmt het hier al uren!

VLI 1 MIL KLU J D Oefening FF 2022. Melder wenst 

geen reactie te ontvangen

X

LW00333 06-04-2022 14:15 MARSUM 9034GH Het is vandaag weer een  oorverdovend lawaai..!

Het is oefening...weten we maar toch...

Het lawaai klapt tussen de woningen..

Vind het beangstigend en niet te harden zo nu en dan...

Kan nooit goed zijn voor onze gezondheid/oren

Mijn kleinkinderen kan ik niet alleen in de tuin 

laten...schreeuw...oortjes dicht...

Met de F35 is hier veel veranderd qua geluid...

Verschrikkelijk...

VER 1 MIL KLU J D Kindere

n, 

Trillinge

n

Info over FF2022, info en link over 

opdracht NLR om te kijken naar 

opties geluidsbeperkende 

mogelijkheden 

E

LW00335 06-04-2022 15:30 RINSUMAGEAST 9105KS Elke dag op twee tijdstippen vliegen de straaljagers laag over. 

We werken thuis en tijdens dat de straaljagers overvliegen, kan 

je niet fatsoenlijk vergaderen. Je verstaat niks. We snappen dat 

er geoefend moet worden, in deze tijden. Maar dit is zo vaak en 

de herrie is niet te doen. 

VLI 1 MIL KLU J D Info over FF2022. nut en noodzaak E

LW00336 06-04-2022 15:48 JELSUM 9057RE Parkeeroverlast in Jelsum door vliegtuigspotters die overal hun 

auto maar neerzetten. In het verleden was hier een parkeer 

verbodc, waarom nu niet?

INF 1 ALG KLU X D geen borden, dubbel geparkeerd , 

melder heeft aangegeven dat dit 

voor levensgevaarlijke situaties 

zorgde. Melder aangegeven dat ze 

dit met de gem. kan bespreken, 

vliegbasis heeft zelf allerlei 

maatregelen genomen. Wel 

meenemen in evaluatie FF

J
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LW00338 07-04-2022 09:15 HARDEGARIJP 9254BE De hele week al veel last van erge herrie van vliegtuigen 

vliegbasis leeuwarden. 

Doordringende herrie wat ook nog eens voelbaar is in huis. Een 

rotgeluid waar je niet aan kunt ontsnappen!!

Graag actie hierop!!!!!!!!

VLI 1 MIL KLU J D Info over FF2022, link en info over 

opdracht NLR om te kijken naar 

geluidsbeperkende mogelijkheden 

E

LW00340 07-04-2022 09:16 LEEUWARDEN 8918LR De zoveelste dag op rij met een tsunami aan gebulder en 

kerosinestank het is schandalig wat de vliegbasis hier constant 

neerzet onder het mom van schijnveiligheid! Defensie liegt en 

bedreigt alles aan elkaar vast geen vergunning op orde en als er   

  iets wordt aangevraagd dan is het op basis van achterhouden 

relevante informatie! 

9:15 92 Db Noord en langdurig boven de 85 DB noord west met 

meerder straaljagers!

1531 1532 1533 1534 Colt 61 1521 1522 1523 1524 1525 1526 

1573 1574 1541 1542 2431 2432 2433 2434 et etc Het regent 

klachten!~!~!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00341 07-04-2022 09:16 LEEUWARDEN 8918LT Niet normaal meer die langdurige herrie vanochtend...Meetpunt 

Noord ( verstopt tussen de bebouwing) piekt met 92DB.!! 

Hier nog luider (westen wind) lawaai kaatst rechtstreeks tegen 

het gebouw. 

Schandalig, dat er nog steeds totaal geen rekening wordt 

gehouden met omwonenden! 

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00337 07-04-2022 09:16 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof oefening Frisian 

Flag 2022  weg van woning van 

melder, die op ruim 5 kilometer 

van de basis en niet in de 

aanvliegroute woont. Inhoud 

melding is steeds hetzelfde, ook 

geen reactie benodigd/gewenst. 

Sprake van structurele melder

X

LW00339 07-04-2022 10:08 LEEUWARDEN 8922CE Gevechtsvliegtuigen vliegen iedere dag nu bijna om elk uur een 

aantal keer overdag. Dit is absurd. het geluid is te aanwezig op 

het werk en buiten. Er wonen ook mensen hier. Waarom is het 

zo vaak tegenwoordig. Dit is geld verspilling en zonde van de 

tijd, ik kan mij niet concerteren en ik ben ook zwanger. Rust is 

op zijn minst wel lekker. Die vliegtuigen gaan te vaak en te veel 

sinds ukraine en dat is te overbodig. Ik kan niet goed 

functioneren. Een schadeclaim voor mijn rust wat ontnomen is 

zou ook fijn zijn. 

VLI 1 MIL KLU J D Info over oefening FF2022 E

LW00344 07-04-2022 11:05 KOARNJUM 9056PB Geluidsoverlast, milieuvervuiling en de gebruikelijke ergernis VER 1 MIL KLU J D Info over FF2022, nut en noodzaak E

LW00342 07-04-2022 11:06 STIENS 9051SB Veel teveel lawaai. Kan echt minder! VLI 1 MIL KLU J D Betreft oefening FF2022. Melder 

wenst geen reactie te ontvangen

X
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LW00343 07-04-2022 11:25 STIENS 9051PC Een enorm gebulder over de wijk Aldlan te Stiens In ieder geval 

één vliegtuig maar daar we maar gauw in huis zijn gevlucht is er 

niets meer gezien alleen gehoord.

"Leuk" trouwens voor de vluchtelingen uit Oekraine deze totaal 

overbodige oefening waarbij ze vast wel aan hun thuis moeten 

denken ;-(

De milieu schade is wederom enorm voor wat de uitstoot betreft 

van deze vliegtuigen. Waar oefenen jullie trouwens voor ? Er is 

oorlog in een Westers land maar jullie "bazen"zijn nog steeds 

angstig voor dat "Grote Rusland"  

VLI 1 MIL KLU J D Info over oefening FF2022, link 

over opdracht aan NLR om te 

kijken naar de geluidsbeperkende 

mogelijkheden 

E

LW00349 08-04-2022 08:05 LEEUWARDEN 8918LR Al vanaf 8:05 gigantische herrie Noord 95 Db west 91 en 

kerosineuitsoot1 het is nu 10:10 en het lijkt wel compleet oorlog 

zo langzamerhand met zoveel straaljagers hier de lucht 

vervuilen, te schandalig voor woorden! 0150 1575

Nu nog steeds overlast het moet afgelopen zijn !!!

1523 1522 1524 colt 61 1541 1542 1543 1544 1521 1571  1572 

1573 1574 1575 1501 1502 1503 1504 2401 2402 2441 

Jammer dat de Staatsecretaris tijdens de Frisan Flag geen oren 

heeft naar de Overlast f 35 voor de omwonenden!! Gemiste 

kans minister!!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00346 08-04-2022 09:27 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof oefening Frisian 

Flag 2022  weg van woning van 

melder, die op ruim 5 kilometer 

van de basis en niet in de 

aanvliegroute woont. Inhoud 

melding is steeds hetzelfde, ook 

geen reactie benodigd/gewenst. 

Sprake van structurele melder

X

LW00348 08-04-2022 09:30 HÚNS 8832KC Vandaag weer ernstig!

Van 9:30-10:11 uur dat kan toch niet in bewoond gebied waar 1 

miljoen mensen last hebben…

U kunt degene die teveel overlast hebben op vakantie sturen, 

dat is nog eens medeleven!

VLI 1 MIL KLU J D Info over FF2022, nut en noodzaak E

LW00347 08-04-2022 10:00 LEEUWARDEN 8918LM Flikker toch GVD eens op en leer eens rekening houden met de 

bewoners hier. Jullie hebben al twee weken vestierd, de rest 

van het jaar nog niet eens meegerekend!

VLI 1 MIL KLU J D Taalgeb

ruik

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

E

LW00350 08-04-2022 11:00 BRITSUM 9055NL Extreme geluidsoverlast bij zeer lage vlucht van straaljager 

direct boven genoemde rij woningen aan het Sillân westzijde. 

VER 1 MIL KLU J D Info over oefening FF + Uw 

melding betrof een zogenaamde 

FLY BY van de Franse 

deelnemers aan de Frisian Flag.

E
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LW00357 08-04-2022 11:26 STIENS 9051DG 3x vliegtuig over Stiens, 105 DB dit kan niet!!! VLI 1 MIL KLU J D Melder geeft aan dat er veel te 

veel geluidsverschil tussen F-35 

en f-16 zit. Veel overlast. vind dat 

de overheid de burgers hierin niet 

serieus neemt. 

J

LW00352 08-04-2022 13:50 LEEUWARDEN 8918LT En nog steeds is het gebulder niet afgelopen!.

Vanochtend om 08:05 zelfs 95DB op meetpunt Noord. Niet 

normaal meer.

Kerosinestank is hier duidelijk waarneembaar.

Hoop dat jullie iets leren van de demonstatie van vanochtend. 

Zoals het hier nu gaat met uitstoot ziekmakende stoffen is 

onacceptabel!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00358 08-04-2022 13:52 DEINUM 9033WC Overlast door overvliegende straaljagers, ben helemaal in de 

war. Wil vluchtelingen in mijn boerderij opvangen maar dat zal 

door deze overlast niet kunnen. Dit heeft toch allemaal geen zin! 

(zeer korte samenvatting gesprekken)

VLI 3 MIL KLU J D info over vliegbewegingen en link, 

uitleg over opdracht NLR. 3x 

getracht tel.contact te krijgen, niet 

gelukt, daarom deze uitleg per mail

E

LW00353 08-04-2022 15:08 BOKSUM 9031XD Plots straaljager laagvliegende over Boksum. Resonerende 

trillingen in huis. Onvoorstelbare herrie. M.i. niet nodig bij 

verantwoorde oefeningen.

VLI 1 MIL KLU J D Info over oefening FF2022 E

LW00355 08-04-2022 15:15 LEEUWARDEN 8931DT Hallo, 

De vliegtuigen maken sowieso veel lawaai bij het opstijgen en 

landen maar er vloog net rond 15:15 een vliegtuig met 

belachelijk veel lawaai over het van harinxma kanaal bij het 

Nylan in Leeuwarden om vervolgens bijna verticaal te stijgen. Ik 

ben benieuwd wat hier het nut van was en of dit toegestaan is.

VLI 1 MIL KLU J D Betreft fly-by van de Franse 

deelnemers aan FF conform 

procedure. info over Ff

E

LW00356 08-04-2022 15:19 MARSUM 9034GS En toch nog maar een keer een klacht indienen.

Vrijdag middag 15:19 tot 15;21 twee toestellen de 5441 en de 

5442 3 tot 4 rondjes draaien met doorstart over de baan. De 

tank moet leeg of nog niet genoeg herrie gemaakt zeker. 

Onverklaarbaar!

VLI 1 MIL KLU J D Info over FF2022 E

LW00354 08-04-2022 15:21 LEEUWARDEN 8918LR Na om 11:28 nog even "getrakteerd" op gigantisch gebulder met 

en kerosinestank 90 Db west om 13:09 nog even flink gesproeid 

met de Hercules hier in de buurt met de westenwind we worden 

letterlijk vergast als wijk achter fietspad Bilgaard!

Vervolgens nog even  7575 op 200 meter de straaljagers hier 

rondjakkeren en doorstarts maken

5441 5441  nu om 15:08 nog steeds hoorbaar!~!

de Co2 geeft aan dat het zeer gevaarlijk is!!!

Defensie is de grootst vervuiler en leugenaar en dat soort volk 

moet ons beschermen?? Leer eerst maar eens eerlijk en 

transparant te communiceren!!!!!!!!!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E
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LW00351 08-04-2022 15:45 MARSUM 9034GS Het is Vrijdag de laatste dag, we geven ze nog even van Jetje 

125db is niks.

En geen enkel toestel vliegt dezelfde route .

De verklaring dat dit mag accepteer ik ook niet.

Ik moet in het verkeer ook rekening houden dat ik tussen de 

witte strepen en langs de vangrail blijf rijden!

VLI 1 MIL KLU J D in tegenstelling tot een spoorbaan 

is de route in de lucht nooit 

helemaal exact hetzelfde. De 

toestellen vliegen daarom soms 

over uw huis, soms over het huis 

van de buurman en soms langs 

het dorp en of de stad. 

E

LW00359 11-04-2022 13:08 JELSUM 9057RE Er kwam net een vliegtuig over en die maakte zo veel geluid dat 

het alarm van onze auto af ging! Was echt ontzettend luid! 

Totaal niet in verhouding met het geluid wat er normaal 

geproduceerd wordt als er een vliegtuig over komt.

VLI 1 MIL KLU J D Betreft middag wave. Melder 

wenst geen reactie te ontvangen

X

LW00360 11-04-2022 16:00 OENTSJERK 9062EA Helaas blijft u ook na Frisian Flag vliegen, zojuist pal over 

Oentsjerk. Uw activiteiten zorgen voor overlast en vervuiling en 

dragen zo bij aan de wereldwijde klimaatcrisis. Uw claim dat u 

werkt aan vrede en veiligheid is bovendien niet correct. Uw 

activiteiten behelsen oorlogsvoorbereiding en het voeren van 

oorlog. Dat heeft niets van doen met vrede en veiligheid.

VLI 1 MIL KLU J D Milieube

lasting

Info over spreiding oefening, nut 

en noodzaak. Info en link over 

opdracht NLR om te kijken naar 

geluidsbeperkende opties.

E

LW00364 12-04-2022 14:36 KOARNJUM/CORNJU

M

9056PW Twee kisten die om 14.36 opstegen en waarvan de laatste "iets" 

deed waardoor geluid en trilling een enorm stuk heftiger was 

dan gewoonlijk. Zo erg dat ik terwijl ik binnen zat (achterdeur 

een klein stukje open) nu last van mijn rechteroor heb.

Daarna om 14.40 nog een kist die direct na opstijgen om/over 

het dorp draaide. Die draaiende beweging geeft ook heel veel 

meer lawaai.

Ik ben niet vies van een beetje jetnoise en vind alles waar 

brandstof in gaat en rook uitkomt machtig, maar voor mij zijn er 

ook grenzen.

Ik ga NIET met gehoorbescherming in mijn huis zitten.

VLI 1 MIL KLU J D Info over F-35, hopen dat uw 

oorpijn over is. Geluid is nooit 

hetzelfde, meerdere factoren 

spelen een rol. 

E

LW00368 12-04-2022 14:40 BRITSUM 9055MA Overlast f35

14:40 ernstig

14:48 ernstig 

16:03 matig

VLI 3 MIL KLU J D Info over F-35, geluid is nooit 

hetzelfde. Info en link over 

opdracht NLR om te kijken naar 

geluidsbeperkende mogelijkheden

E

LW00362 12-04-2022 14:40 SINT ANNE/ ZWARTE 

HAAN

9076PP Hele middag f35 herrie bij zwarte haan. weerkaatst via water. 

hele middag herrie zo naar. ook binnen!

VLI 1 MIL KLU J D Betreft middag wave. Melder 

wenst geen reactie te ontvangen

X

LW00361 12-04-2022 14:40 STIENS 9051KA Meerdere vliegtuigen die het huis doen trillen. VLI 1 MIL KLU J D Trillinge

n

betreft middag wave. Melder 

wenst geen reactie te ontvangen

X
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LW00366 12-04-2022 14:41 LEEUWARDEN 8918LR Weer "goed bezig he met talloze rondjes hier over de 

meetpunten jakkeren5441 5442 veel te dicht over woonwijk 7 

hoogflat lijkt nergens naar!!   Plus 

 de vervuilende Hercules te sproeien, moet allemaal maar 

kunnen in de leugengedachtes van Defensie! Frisan Flag heeft 

al meer dan genoeg ellende veroorzaakt en de Covm 

vergadering  is nog niet achter de rug of de ellende begint weer!!

Belazeren belevingsvluchten Negeren brandbrief achterhouding 

relevante info verkrijgen  Natuurwet vergunning geluid dimmen 

en een goed buur willen zijn? Leg dat maar eens eerlijk uit aan 

de omwonenden? Of worden we dan allemaal aangereden? 

Ook vanochtend na 11:10 overlast!

Co2 1295!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00367 12-04-2022 14:41 LEEUWARDEN 8918LT Goedemiddag,

Weer "goed" bezig, alsof het de afgelopen twee weken niet 

genoeg is geweest

Rondjes draaiende 5441 en 5442 en om het "feest" compleet te 

maken een Hercules om 14:43.

Luchtkwaliteit is al slecht vandaag... door uitstoot ziekmakende 

stoffen nog slechter.

Absurd, dat dit hier maar "gewoon" kan doorgaan boven onze 

omgeving.

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00365 12-04-2022 14:45 KOARNJUM 9056PB Alwééééér geluidsoverlast door milieuvervuilende  vliegende 

moordwapens, na 2 weken "plezier" van Frisian Flag. Moet dat 

nou ècht???

VLI 1 MIL KLU J D Woont boven oefengebied, nut en 

noodzaak.

E

LW00363 12-04-2022 14:45 STIENS 9051PC Na twee weken Frisian Flag terreur deze middag wederom een 

boel gebulder in de lucht. Wij zijn wederom maar naar binnen 

gevlucht wegens het oorverdovende lawaai.

Begrip voor de omwonenden is bij de basis een lachertje 

gebleken.

Een regelrechte middelvinger naar de voornoemde omwonende 

!!!!

Tot mijn vreugde las ik in de LC dat de basis volgend jaar een 

half jaar gesloten is van ons mag hij gesloten blijven.

VLI 1 MIL KLU J D Info over geluid F-35, info en link 

over opdracht NLR om te kijken 

naar geluidsbeperkende opties. 

E

LW00370 13-04-2022 11:56 READTSJERK 9067DG Het is een ongelofelijke herrie als er een straaljager over komt. 

Je kunt niet normaal een gesprek voeren buitenshuis maar zelfs 

tijdens een telefoon gesprek in huis, moet je maar over de herrie 

heen roepen dat je de andere persoon niet verstaat. Ooit dichtbij 

Schiphol gewoond maar daar hadden we minder geluidsoverlast.

VLI 1 MIL KLU J D Info over geluid F-35, link over 

opdracht NLR , nut en noodzaak

E

LW00369 13-04-2022 12:01 STIENS 9051KA Twee laag overvliegende vliegtuigen VLI 1 MIL KLU J D Info over spreiding oefeningen, 

trainingen. U woont onder 

luchtruim. Veel factoren spelen rol 

bij route en vlieghoogten

E
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LW00372 13-04-2022 16:19 LEEUWARDEN 8918LR Hoe gestoord kun je zijn met 87 Db west en 86 Db noord de 

landing hier in zetten alle meetnetten dik in het rood zuid westen 

wind! weggeblazen door het gigantisch gebulder en vergast 

door de kerosine. en maar blijven roepen we willen een goede 

buur zijn, dat zijn jullie allang niet meer!

Krankzinnige herrie is het keer op keer!

10:50 ook gigantisch gebulder en stank!!

Defensie: belofte maakt schuld!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00371 13-04-2022 16:20 STIENS 9051KA 2x f35

1e compliment

2e oorpijn 

VLI 1 MIL KLU J D Bedankt voor compliment eerste F-

35, vervelend dat tweede u oorpijn 

heeft bezorgd. Niet onze intentie. 

Geluid is noot hetzelfde. Info en 

link over opdracht NLR 

E

LW00388 13-04-2022 17:51 JELSUM 9057LC Overlast van kerosinedamp / lucht deze blijft maar hangen.

kan niet op internet klacht indienen, mijn email adres wordt niet 

geaccepteerd

MEU 1 ONB ONB X D Milieube

lasting

Melder wenst geen reactie te 

ontvangen. 

X

LW00376 14-04-2022 09:41 LEEUWARDEN 8918LR Zojuist wederom asociaal gebulder met gigantisch 

kerosinestank met westenwind meetpunt west 88'

10:28 hetzelfde verhaal CO2 1527

de vliegnasi kan het allemaal wel als "gezeur" bestempelen 

maar het is een milieudelict De melding gaat ook naar 

milieuklachten! er wordt totaal geen rekening gehouden met 

omwonenden, geluid dimmen e.d minder overlast start en 

landing 

Jullie kunnen dan wel gezellig "koffiedik kijken" in Marsum maar 

hier wordt ook "koffie verkeerd" geserveerd! Hoe denkt Defensie 

dat het tussen de gebouwen hier weerkaatst? enig idee?? 


VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00373 14-04-2022 09:45 BLESSUM 9032XD Geluidsoverlast VLI 1 MIL KLU J D betreft ochtend wave. Melder 

wenst geen reactie te ontvangen.

X

LW00375 14-04-2022 10:29 LEEUWARDEN 8918LT Goedemorgen,

Moet het nu zo idioot gaan met opstijgen? Toestel 0437 ging om 

10:29 loodrecht omhoog.

Kerosinestank zelfs in de woning waarneembaar.

Waait door Westenwind rechtstreeks tegen het gebouw hier. 

Ook gistermiddag absurd vlieggedrag om 16:19..

3601 jakkerde als een gek en met veel kabaal rondjes om  de 

vliegbasis.. 85/86Db!!

Door kerosine stank enz. wordt buiten zitten hier zowat 

onmogelijk gemaakt.

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E
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LW00374 14-04-2022 10:30 MARSUM 9034TA Om half 11 . Vloog over ons huis de f35 0437 . Zo laag over . 

Dat van ons beide auto s de autoalarmen afgingen . Wij weten 

dat Dat we vlak bij de basis  wonen . Maar klagen nooit . Maar 

dit was echt verschrikkelijk. En schrikken hier van dat ze zo laag 

over komen. 

VLI 1 MIL KLU J D gesproken met melder. Uitgelegd 

dat het hier doorstart betrof, na 

oefenen noodprocedures. Kan 

voorkomen dat er lager gevlogen 

wordt. 4x geoefend. Melder vraagt 

of het mogelijk is tussen huisnr ** 

en ** te vliegen, scheelt enorm 

doorvliegen 

J

LW00381 14-04-2022 11:25 LEEUWARDEN 8918LT Is het met 130DB op 30 m hoogte over Marsum jakkeren door 

toestel 1201 normaal?? 

Ook hier vergaat horen en zien ons!! Weerkaatsing tegen het 

gebouw weet u nog? 

Hoogste tijd om jullie eens diep te gaan schamen voor dit 

wangedrag! 

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00379 14-04-2022 11:25 MARSUM 9034GN F-35 1201 maakte 4x een doorstart. Draaide precies ten hoogte 

van het dorp Marsum en gaf gas bij. De 1e piek kwam op maar 

liefst 124 dB(A) uit. De andere waren ook hoog. Onlangs in de 

Auditcie, de COVM en gesprek basiscommandant bepleit om 

minder circuits (patterns) te maken en meer straight in te 

landen. Dat scheelt heel veel hinder voor vele dorpen. Dan zijn 

deze geluidspieken is wel heel erg jammer. Tegelijk mooi vb wat 

omwonenden bedoelen. Het moet beter kunnen.   

VLI 1 MIL KLU J D Melder wenst geen reactie te 

ontvangen. 

X

LW00377 14-04-2022 11:30 BRITSUM 9055LR Veel te laag de bocht over ons huis (3x) met veel te veel 

geluidsoverlast! Moest zakelijk gesprek pauzeren. Katten 

vluchtten naar binnen. Niet te doen weer.

VLI 1 MIL KLU J D Dieren Betreft ochtend wave. Melder 

wenst geen reactie te ontvangen. 

X

LW00380 14-04-2022 12:13 LEEUWARDEN 8918LR Met meer dan 92 Db hier overheen jakkeren 3601 jakkeren 

1501 1502, na een tsunami aan klachten!

11:25 diverse onnodige rondjes over de meetpunten met 

gigantisch gebulder en kerosine uitstoot, nog nooit zulke 

rotburen gehad!

Marsum piekt richting 130 Db west 86, niet normaal of is dit het 

nieuwe normaal??Defensie leg ons een uit zoveel rekening 

houden met omwonenden en een goed buur willen zijn?? Dit 

gaat alle perken te buiten! we worden massaal belazerd en dat 

is de waarheid met jullie geheimhouding, speel open kaart en 

wees transparant naar omwonenden!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00378 14-04-2022 12:14 BRITSUM 9055LR Met veel te veel geluidsoverlast wederom de bocht over ons 

huis.

VLI 1 MIL KLU J D Betreft ochtend wave. Bochtje 

over huis is toegestaan. melder 

wenst geen reactie te ontvangen. 

X

LW00384 14-04-2022 14:14 DRONRIJP 9035VK zo luidruchtig dat ik terwijl ik binnen zat mijn telefoongesprek 

niet meer kon verstaan

ONB 1 ONB ONB J D Betreft middag wave. Melder 

wenst geen reactie te ontvangen. 

X
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LW00383 14-04-2022 14:41 BRITSUM 9055LR Derde maal vandaag dat ik moet aangeven dat er eentje met 

teveel lawaai over ons huis komt. Die bocht hoort niet over ons 

huis en al helemaal niet met zoveel kawaai. Wel weer klaar mee.

VLI 1 MIL KLU J D Melder wenst geen reactie te 

ontvangen

X

LW00385 15-04-2022 11:11 DRONRIJP 9035VK abnormaal luidruchtig! VLI 1 MIL KLU J D melder wenst geen reactie te 

ontvangen

X

LW00386 15-04-2022 14:26 LEEUWARDEN 8918LR Zo, zelfs op Goede vrijdag de rust verstoren is het nu afgelopen 

met deze idioterie om zo over de meetpunten te jakkeren? 

Noord net 87 Db bij landing vanmiddag en vanochtend ook 87 

west!

Grensoverschrijdende en provocerend gedrag is het met 

bulderbakken met kerosine -uitstoot! 

Het ware geluid had Defensie met de belevingsvluchten moeten 

laten horen plus uitstoot. De basis van vertrouwen heeft hierin 

ernstige schade opgelopen en is op deze basis niet meer te 

herstellen met die voortdurende leugens!

Geluid dimmen en rekening houden met omwonenden en een 

goed buur willen zijn??

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00387 15-04-2022 14:28 DRONRIJP 9035VK laagvliegende vliegtuigen, erg luidruchtig!!!!!!!!!!! VLI 1 MIL KLU J D Melder wenst geen reactie te 

ontvangen

X

LW00389 19-04-2022 10:50 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof opstijgende 

toestellen, weg van woning van 

melder, die op ruim 5 kilometer 

van de basis en niet in de 

aanvliegroute woont. Inhoud 

melding is steeds hetzelfde, ook 

geen reactie benodigd/gewenst. 

Sprake van structurele melder

X

LW00390 19-04-2022 12:00 KOARNJUM 9056PV Na opstijgen hele korte bocht met erg veel lawaai VLI 1 MIL KLU J D Spreiding oefeningen en 

trainingen, nut en noodzaak. 

Uitleg over de Simulated Flame 

Out landing/noodprocedure

E

LW00391 19-04-2022 14:43 HITZUM 8805TH Te laag overvliegende straaljager.

Te veel lawaai, deed bijna zeer aan de oren!

VLI 1 MIL KLU J D Nut en noodzaak, grondwettelijke 

taak. 

E

LW00392 21-04-2022 10:15 OENTSJERK 9062EA U vliegt met luidruchtige straaljagers over het Waddengebied en 

oefent ook in dit Werelderfgoed. Dit is een absurde situatie. Ook 

gezien het feit dat uw werkzaamheden enorm bijdragen aan de 

klimaatcrisis en daarmee direct onze natuur en veiligheid 

aantasten. Gelieve daarom zo spoedig mogelijk uw 

werkzaamheden te staken en de vliegbasis Leeuwarden te 

ontmantelen. Veel dank alvast, ook namens toekomstige 

generaties.

VLI 1 MIL KLU J D Nut en noodzaak, uitleg over 

spreiding. Kunnen niet stoppen: 

grondwettelijke taak. 

E
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LW00393 21-04-2022 10:40 LEEUWARDEN 8918LR Weer "goed: bezig met het geluid dimmen en verminderen 

uitstoot door gebruik naverbrander!

84 West 85 noord om 10;10 hetzelfde verhaal.

En maar een goede buur willen zijn en de overlast beperken?? 

Wij als omwonendenden zijn belazerd bij de zgn 

"belevingsvluchten De mensen die het destijds al door hadden 

werden buiten spel gezet.

Brandbrief getekend aangezien defensie de oefening uit 

Noortwegen in April bewust stil heeft gehouden tijden COVM 

April. Voor verkrijgen van de Natuurwetvergunning werden ok 

gegevens van stokoude gedateerde gegevens gebruikt> 

dit is valsheid in geschrifte ernstige dwaling met opzet 

achterhouden van relevante informatie!

Voor uw veiligheid op basis van zoveel leugens?

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00395 21-04-2022 14:38 LEEUWARDEN 8918LR Hoe voorspelbaar kun je zijn Defensie nu de meetnetten eruit 

liggen en zo idioot te misdragen boven een woonwijk? Recht 

omhoog de lucht met die bulderbakken we hopen dat jullie op je 

bakkes gaan daar op die Basis!! Die banen zijn ook tot gort 

gemalen door dat asociale gedrag en de minister er maar geld 

inpompen. dat geld kunnen jullie beter investeren in de isolatie 

voor omwonenden en zorgen voor schonere bio ipv vergast te 

worden door de kerosine! Sluiten met die Basis Leugenaars

De LKI is onvoldoende 7 en er wordt extra onnodige uitstoot 

gegeven< schandalig !!

N.b Over de meetpunten via suggestie mail gestuurd!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00394 21-04-2022 14:40 LEEUWARDEN 8918LM Ik ben er klaar mee, PUNT! Ik wil gewoon buiten kunnen zitten 

zonder steeds weggejaagd te worden door jullie gebulder en 

stank! Een beetje respect voor mens en natuur zou jullie niet 

misstaan!

VLI 1 CIV KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00396 22-04-2022 11:40 OENTSJERK 9062EA Beste mensen van vliegbasis Leeuwarden. U blijft vliegen terwijl 

dit enorme schade toebrengt aan het (leef)milieu en enorm 

bijdraagt aan de klimaatcrisis. U vormt zo een gevaar voor de 

veiligheid. Stop daarom met vliegen en ontmantel vliegbasis 

Leeuwarden. 

VLI 1 MIL KLU J D Nut en noodzaak, uitleg over 

spreiding. Kunnen niet stoppen: 

grondwettelijke taak. 

E

LW00399 28-04-2022 13:45 LEEUWARDEN 8932HT F35 dendert met hels kabaal veel te laag over de wijk Huizum 

West te Leeuwarden.

 

VLI 1 MIL KLU J D Info en link over vlieghoogte. Info 

en link over opdracht NLR om te 

kijken naar geluidsbeperkende 

mogelijkheden

E

LW00398 28-04-2022 13:47 LEEUWARDEN 8935KG Geluidsoverlast. Onwijs laag over de woonwijk 2 straaljagers 

laten vliegen in Aldlan. 

VLI 1 MIL KLU J D Balans tussen training piloten en 

belangen omwonenden. vlogen op 

een toegestane hoogte, link naar 

website over vlieghoogten 

bijgevoegd.

E
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LW00401 28-04-2022 14:55 LEEUWARDEN 8918LT Goedemiddag,

Het is vandaag weer bar en boos met het gebulder.

Zojuist toestel 3171 met 88 Db op meetpunt Noord..nog steeds 

84 Db als het toestel voorbij Wijns is.

Getuigt wel wel lef en totaal geen respect naar omwonenden 

n.a.v. het ongeluk als gevolg van overmatig drankgebruik bij het 

vliegerfeestje afgelopen maandag!

Wordt er vandaag wel alcohol- of Red Bul vrij gevlogen?

V.w.b.  het vlieggedrag  zou je daar ernstig aan gaan twijfelen. 

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00400 28-04-2022 14:56 LEEUWARDEN 8918LR Zo te horen kennelijk nog steeds niets geleerd van het 

verleden? Zojuist weer met 89 Db noord en 86 Db west hier 

rond jakkeren! 

zgn Incident met vorkheftruck nog steeds geen Wake-Up 

call??Of dachten de bezopen F35 piloten dat ze daarmee ook 

konden vliegen? Schaam je diep heel diep defensie met je 

drank en drugsgebruik!! En dat voor allemaal onder het mom 

van uw veiligheid  terwijl onze gezondheid en veiligheid op het 

spel staan! Dat vliegt hier met een zatte kop boven 

omwonenden? Neem eerst je eigen gedrag men verantwoording 

maar eens onder de loep voor dat je de "structurele klagers'' 

beschuldigd.. Dus in Oekraine woedt een oorlog maar in op 

vliegbasis Leeuwarden vieren ze feest!

Klacht : herhaling kerosinestank gebulder trilling!!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00403 28-04-2022 16:45 DRONRIJP 9035VK Veel lawaai VLI 1 MIL KLU X D Melder wenst geen reactie te 

ontvangen

X

LW00404 28-04-2022 16:48 LEEUWARDEN 8918LR Geluid dimmen lukt al aardig zo te horen met 90Db west en 

87Db Noord met landing..

Zeg eens eerlijk Defensie de leugendetector draait overuren en 

er wordt totaal geen rekening gehouden met omwonenden. Hoe 

kun je dan nog zeggen dat je een goed buur wilt zijn?? 

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00402 28-04-2022 16:50 OENTSJERK 9062EA Het kabaal, de vervuiling en de klimaatschade door vliegbasis 

Leeuwarden zijn een vorm van institutioneel geweld. U draagt 

zo totaal niet bij aan vrede en veiligheid. Stop daarom 

onmiddellijk met vliegen en ontmantel vliegbasis Leeuwarden. 

Alvast dank!

VLI 1 MIL KLU J D Nut en noodzaak, uitleg over 

spreiding. Kunnen niet stoppen: 

grondwettelijke taak. 

E
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