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LW26496 02-08-2022 10:07 LEEUWARDEN 8925HW Veel last in de wijk Camminghaburen van het geluid van 

opstijgende/rondvliegende/landende vliegtuigen vanaf de 

vliegbasis Leeuwarden. Het geluid is erg verstorend, met name 

bij thuiswerken en (digitale) overleggen. Het geluid hindert het 

gehele jaar. In de zomermaanden is het extra verstorend, 

omdat dan het raam open staat maar door het geluid is dit niet 

werkbaar.

VLI 1 MIL KLU J D Standaard vertrek eigen toestellen. 

Wellicht dat weersomstandigheden in 

de zomer en windrichting zorgt dat 

geluid richting Camminghaburen 

waait.

E

LW26498 02-08-2022 13:34 MENALDUM 9036VP Ik zit lekker buiten een boekje te lezen wordt ik opeens 

vreselijk gestoord van laag ( te laag)  vliegende  F 35 !!

Het geluid was vreselijk hard, oor verdovend! Ik moest me 

vingers in mijn oren doen zo hard was het geluid! NIET 

NORMAAL! Zelf mijn hond ging heel snel in huis en lig nu 

onder de tafel!! Ik vind dit echt niet kunnen!  

Ik hoop dat jullie mijn klacht serieus nemen en hier wat aan 

gaan doen! Dit was/ is echt niet acceptabel wat er net 

gebeurde in de lucht!!

VLI 1 MIL KLU J D Dieren niet te verklaren wat precies reden is. 

toestel(len) vloog op 1km + hoogte 

over het dorp richting oefengebied 

boven noordzee. 

J

LW26497 02-08-2022 13:40 INGELUM 9038TG Belachelijk vertrek van een aantal F35's. Met de vingers in de 

oren buiten staan en de kleine baby wordt er binnen (met de 

ramen dicht) wakker van. 

VLI 1 MIL KLU J D Kinderen Vertrek van de middagwave 

nagekeken, toestellen zijn vanaf 

baan 23 in zuidwestelijke richting 

opgestegen op ruime afstand van 

woning van melder

E

LW26500 03-08-2022 10:10 JELSUM 9057RK Er vloog een F35 heel hoog over. Dit vliegtuig hoorde ik van 

heel ver, met een niet normaal volume, aankomen. Dit 

abnormale geluid bleef ongeveer 1 minuut waarneembaar. 3 

minuten later kwam deze weer over. Dus heel veel mensen 

zullen last hebben gehad van deze herrie! Als je zo hoog en 

constant vliegt, waarom zo veel herrie!

VLI 1 MIL KLU J D Op het tijdstip van uw melding 

(omstreeks 10:10 uur) hebben enkele 

toestellen vanaf de vliegbasis 

inderdaad enige tijd boven land 

gevlogen waardoor ze langere tijd 

hoorbaar zijn geweest.

E

LW26501 03-08-2022 10:15 JANNUM 9107GH Vandaag opnieuw 2 JSF-toestellen laagvliegend over mijn 

huis. Het ene toestel had het landingsgestel al uit. Het andere 

nog niet. De toestellen vlogen zeer laag over, nog niet eerder 

op deze hoogte meegemaakt. Sinds enige weken lijken de JSF-

toestellen voor de aanvliegroute naar de basis in Leeuwarden 

het dorp Jannum uitgekozen te hebben. Gelet op de ernstige 

gehooraandoening (o.a. hyperacusis) van mijn echtgenote is 

de herrie die uw vliegtuigen a.g.v. het laagvliegen en de route 

over ons huis voor ons niet langer acceptabel. Vandaar dat ik 

deze klacht indien en u vraag niet over ons huis te vliegen en 

al helemaal niet meer zo laag. In verneem graag uw reactie en 

de maatregelen die u zult treffen om voornoemde voortaan te 

voorkomen.

VLI 1 MIL KLU J D Toestellen kwamen terug van een 

oefenmissie boven de Noordzee en 

vlogen over/langs woning van 

melder. Is niet ongebruikelijk, we 

mogen daar ook vliegen

E

Melding Vlucht Reactie
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LW26499 03-08-2022 10:17 LEEUWARDEN 8918LR Goedemorgen!

De oorlog is weer begonnen!!

Weer ''goed" bezig met diverse doorstarts moet allemaal maar 

kunnen boven omwonenden??

gigantisch gebulder en kerosine-uitstoot met de 

zuidwestenwind meetpunt west 86a>. ligt er alweer uit ! 

Kennelijk hebbe jullie nog steeds niet door dat het hier 

afgelopen moet zijn met deze idioterie. of je gedraagt je of je 

gaat elders oefenen

Na al die noodlandingen gebreken gigantische overlast 

kerosine-uitstoot is de grens meer dan bereikt! Belazeren met 

de belevingsvluchten n.b had destijds het ware geluid laten 

horen wat we hier dagelijks horen het is te idioot voor woorden 

boven omwonenden woonwijk en omwonenden.

Nu is het mosterd na de maaltijd met zgn geluid onderzoeken 

dit hadden jullie voor de komst van deze bulderbakken moeten 

doen! In Noorwegen werden de huizen afgebroken om 

dezelfde oefening ondanks Brandbrief hier te houden Hoe 

gestoord en doortrapt kun je zijn????

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 

Milieubelasti

ng, 

Taalgebruik, 

Trillingen

Structurele melder. Meermaals uitleg 

gegeven over vliegbewegingen en 

daarbijhorend geluid. Melder staat 

niet open voor onze uitleg. Met 

COVM vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. Melder 

krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW26502 03-08-2022 14:05 MARSUM 9034HB De vliegtuigen vliegen niet volgens route, ze doen ook rare 

vliegbewegingen hierboven het dorp als ze weg gaan en weer 

thuis komen, en daar komt bij dat het geluid weer abnormaal 

was, het wordt steeds weer erger kwa geluid, laat dit piloten 

eens normaal doen en anders maar lekker aan de grond 

houden die kisten, vele van ons dorp worden niet serieus 

genomen en er wordt niet naar ons geluisterd, als het zo 

doorgaat zullen we misschien zelf wel oplossingen moeten 

zoeken. Graag weer de aandacht voor de grote problemen die 

jullie veroorzaken en doe er nu eens een keer wat aan. 

VLI 1 MIL KLU J D Melder gesproken en naar melder 

geluisterd, goed gesprek gevoerd. 

Aangegeven dat er momenteel 

onderzoek gedaan wordt naar de 

manier van vliegen en naar de stand 

van de isolatie van woningen. Verder 

aangegeven dat meldingen intern 

met CVB besproken worden

J

LW26504 04-08-2022 10:06 MENAAM 9036KW Opstijgende F35's 3 minuten lang herrie VLI 1 MIL KLU J D Geen reactie benodigd/gewenst X

LW26505 04-08-2022 13:36 DRONRIJP 9035VK Veel lawaai VLI 1 MIL KLU J D Geen reactie benodigd/gewenst X

LW26506 09-08-2022 13:33 LEEUWARDEN 8918LR Goedemiddag,

Het gebulder begint weer op te lopen met de noord oosten 

wind plus kerosinestank1 84 Db Noord 82 west 97 Db Wyns 

kaatst hier terug over en tussen de gebouwen. Het moet nu 

echt zachter de tijd van moet allemaal maar kunnen is 

voorgoed voorbij! graag weer aandacht voor dit gegeven,bvd

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 

Milieubelasti

ng, Trillingen

Structurele melder. Meermaals uitleg 

gegeven over vliegbewegingen en 

daarbijhorend geluid. Melder staat 

niet open voor onze uitleg. Met 

COVM vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. Melder 

krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW26519 09-08-2022 13:35 ALDTSJERK 9064KT De mannen maken het weer te bont, kan niet buiten zitten ivm 

lawaai!

VLI 1 MIL KLU J D Geen reactie benodigd/gewenst X

Pagina 2 van 14  v3.0  11/1/2022 1:14:55 PM



LW26507 10-08-2022 10:05 LEEUWARDEN 8918LR Goedemorgen,

 

Zojuist wederom met gigantisch veel gebulder en kerosine 

uitstoot met de noordwestenwind de lucht in. west 85 noord 83 

Jelsum 100! Wyns 100 dat geluid kaatst hier terug tussen de 

gebouwen.

5441 5442 klinkt hier nu luider

10:01 5442 en 5442 en Wyns 100 klinkt het hier iets minder 

luid, dit geeft wel aan wat geluid over afstand en en 

weerkaatsing tussen hoge gebouwen veroorzaakt.

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 

Milieubelasti

ng, Trillingen

Structurele melder. Meermaals uitleg 

gegeven over vliegbewegingen en 

daarbijhorend geluid. Melder staat 

niet open voor onze uitleg. Met 

COVM vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. Melder 

krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW26508 10-08-2022 11:10 DRONRIJP 9035VK Veel lawaai VLI 1 MIL KLU J D Geen reactie benodigd/gewenst X

LW26510 10-08-2022 11:12 BITGUMMOLE 9045RA regelmatig (te vaak) komen hier vliegtuigen over die 

geluidsoverlast veroorzaken. op genoemd tijdstip was ik buiten 

en kwam er weer een vliegtuig over met veel lawaai. Ons huis 

net voorbij werd er ook nog eens veel gas gegeven waarbij nog  

 veel meer herrie werd gemaakt.

ik krijg hierop een lichamelijke reactie zoals hartkloppingen, dit 

is iets waarvoor ik al steeds onder controle ben bij een 

cardioloog. Ook mijn huisgenoot ervaart dit als zeer onprettig.

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid Er zijn geen bijzonderheden 

geconstateerd bij de terugkomst van 

deze toestellen die kunnen verklaren 

waardoor u nu meer hinder zou 

kunnen hebben ondervonden. De 

toestellen zijn volgens standaard 

procedure teruggekomen.

E

LW26509 10-08-2022 11:18 LEEUWARDEN 8918LR Goedemorgen,

Net weer oorverdovend lawaai van 2 f 25 die hier boven de 7 

hoogflat hun kunstje moesten doen. 86 DB Noord 103 Jelsum 

en volop in de remmen hier te horen. De helikopter er hing hier 

boven de wijk te cirkelen en kon niet landen.. Ook Nog even de 

Duiters Gaf die hier dwars doorheen jakkeren en het feest is 

weer compleet ondanks het hitteplan! we wachten nog steeds 

op het ware verhaal...

Misschien wat minde feesten op de PRIDE!!

Wij wachten nog steeds op het ware verhaal!!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 

Milieubelasti

ng, Trillingen

Structurele melder. Meermaals uitleg 

gegeven over vliegbewegingen en 

daarbijhorend geluid. Melder staat 

niet open voor onze uitleg. Met 

COVM vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. Melder 

krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW26511 10-08-2022 13:30 LEEUWARDEN 8918LM Dit is toch verdomme niet te geloven! Het is een hittegolf en 

jullie vliegen gewoon door! Dat geeft wel aan dat jullie totaal 

geen rekening houden met de luchtkwaliteit en de 

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

X

LW26512 10-08-2022 13:35 BRITSUM 9055LN Teveel geluidsoverlast bij stijgen f35

Niet te doen buiten

VLI 1 MIL KLU J D Er zijn geen bijzonderheden 

geconstateerd die kunnen verklaren 

waardoor u nu meer hinder zou 

kunnen hebben ondervonden. De 

toestellen hebben de juiste route 

gevlogen. 

E

LW26514 11-08-2022 10:30 MARRUM 9073HT Enorme herrie , aantal malen onacceptabel hard en lang 

voortdurend lawaai. Niet normaal om met deze zeer 

indringende geluidsmachines over bewoond of enigszins 

bewoond gebied te vliegen. Geluid ijlt zeer lang na . Niet te 

harden. Verziekend lawaai.

VLI 1 MIL KLU J D Geen reactie benodigd/gewenst X

LW26517 11-08-2022 11:19 DRONRIJP 9035VK Veel lawaai VLI 1 MIL KLU J D Geen reactie benodigd/gewenst X
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LW26518 11-08-2022 15:00 DRONRIJP 9035VK 4 tegelijk, erg veel lawaai VLI 1 MIL KLU J D Geen reactie benodigd/gewenst X

LW26516 11-08-2022 15:00 LEEUWARDEN 8918LT Goedemiddag,

En weer een dag met enorm veel gebulder en rond jakkerende 

F-35's.

Om van de luchtvervuiling maar te zwijgen!

Opvallend is wel, dat 5441 en 5442 doorgaans de meeste 

herrie veroorzaken.. tijd voor een reprimande en 

heropvoeding??

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 

Milieubelasti

ng, Trillingen

Structurele melder. Meermaals uitleg 

gegeven over vliegbewegingen en 

daarbijhorend geluid. Melder staat 

niet open voor onze uitleg. Met 

COVM vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. Melder 

krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW26515 11-08-2022 15:02 LEEUWARDEN 8918LR Goedemiddag!

Zojuist wederom loeiharde landing met doorstart 5442 

hetzelfde toestel wat hier laatst een voorzorgslanding heeft 

gemaakt! Nu ook weer volop in de remmen ,dit geeft wel aan 

hoe jullie met het materieel omgaan! De piloot die steeds lak 

heeft aan alle klachten per direct ontslaan want dit gedrag gaat 

alle perken te buiten. !Er wordt ook weer aangifte gedaan! Het 

smog alarm LKI is 8 en jullie misdragen je top omwonenden ! 

ook steeds veel te dicht op woonwijk bewijs aanwezig!!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 

Milieubelasti

ng, Trillingen

Structurele melder. Meermaals uitleg 

gegeven over vliegbewegingen en 

daarbijhorend geluid. Melder staat 

niet open voor onze uitleg. Met 

COVM vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. Melder 

krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW26521 15-08-2022 10:15 LEEUWARDEN 8918LR Goedemorgen!

Weer "goed" bezig met gigantisch gebulder 87 Db west kaatst 

hier tegen de gevel en vergast door de kerosine met de 

zuidwestenwind1 Kennelijk is het besef nog steeds niet 

doorgedrongen dat dit ongewenste gedrag afgelopen moet 

zijnn op 550 meter met die f 35 te jakkeren Waar zit je 

verstand?

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 

Milieubelasti

ng, Trillingen

Structurele melder. Meermaals uitleg 

gegeven over vliegbewegingen en 

daarbijhorend geluid. Melder staat 

niet open voor onze uitleg. Met 

COVM vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. Melder 

krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW26522 15-08-2022 13:55 MENAAM 9036LB Idioot veel herrie van die nieuwe F35. Vliegt echt belachelijk 

laag hier over mijn huis!!

VLI 1 MIL KLU J D Het 4e toestel is daarbij boven de 

toegestane minimum vlieghoogte 

over Menaam gevlogen. 

E

LW26528 15-08-2022 14:56 LEEUWARDEN 8918LR Goedemiddag!

Zo te horen is het besef nog steeds niet doorgedrongen dat het 

doorstarts maken en hier rond jakkeren buiten alle perken is 

met diverse malen vandaag 104 Db Jelsum Het dreunt hier 

tegen en tussen de gevels plus extra onnodige kerosine 

uitstoot! Hoe hardleers kun je zijn terwijl de LKI al onvoldoende 

is.dat stikstofdebat kunnen ze beter op Liegbasis voeren, 

allemaal leugenaars !

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 

Milieubelasti

ng, Trillingen

Structurele melder. Meermaals uitleg 

gegeven over vliegbewegingen en 

daarbijhorend geluid. Melder staat 

niet open voor onze uitleg. Met 

COVM vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. Melder 

krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW26524 15-08-2022 14:58 STIENS 9051SB En ineens boven Stiens ging de gashendel van de F35 vol 

open....

VLI 1 MIL KLU J D Geen reactie benodigd/gewenst X
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LW26525 15-08-2022 14:59 STIENS 9051PN Zitten er uitzendkrachten in die vliegtuigen?

Verschrikkelijke herrie, dat kan prima normaal. Vliegtuig ervoor 

kwam ook met een behoorlijk mindere herrie langs.

Dus graag geen standaard reactie met blablabla over 

vliegbewegingen, maar hoe kan het dat de ene wel normaal 

kan landen en de ander een takke herrie maakt binnen 5 

minuten.

VLI 1 MIL KLU J D Melder al meermaals aangegeven 

dat er verschil zit tussen landende en 

opstijgende vliegtuigen. Reactie was 

daarom wederom hetzelfde

E

LW26523 15-08-2022 14:59 STIENS 9051PR JSF vliegt over Stiens (landing) en begint enorm kabaal te 

maken, meer dan normaal. Mijn vrouw zit buiten en zit te trillen 

op de tuinbank. Zelf zit ik binnen en trillen de ramen en de 

kopjes in de kast.

VLI 1 MIL KLU J D Trillingen Terugkomst vanuit Noordzee 

oefengebied. Na eerste een 

oefennadering gemaakt vervolgens 

geland. Geen bijzonderheden 

geconstateerd.

E

LW26526 15-08-2022 14:59 STIENS 9051PZ Goedemiddag,

Met regelmaat vliegt de f35 over Stiens. Vandaag rond op 

gegeven tijdstip vloog er ook een f35 over, welke met 

ongekende hinder over vloog. Het leek erop alsof de piloot de 

rem flink in drukte. Het geluid was zo vreselijk hard dat we met 

handen op onze oren zowel binnen als buiten zaten. Is het 

nodig om deze manier boven de dorpen te vliegen?

VLI 1 MIL KLU J D Er zijn geen bijzonderheden 

geconstateerd bij de terugkomst van 

deze toestellen die kunnen verklaren 

waardoor u nu meer hinder zou 

kunnen hebben ondervonden. De 

toestellen zijn volgens standaard 

procedure teruggekomen. 

E

LW26529 15-08-2022 15:00 STIENS 9051HZ Vandaag zijn we terug gekomen van vakantie. 

Het eerste wat ons opviel is dat er ongelooflijk veel geluid 

gemaakt wordt met de militaire vliegtuigen van de vliegbasis 

Leeuwarden.

Bij het doorgaan van deze overlast wordt het wonen in Stiens 

ondraaglijk.

VLI 1 MIL KLU J D Er zijn geen bijzonderheden 

geconstateerd bij de terugkomst van 

deze toestellen die kunnen verklaren 

waardoor u nu meer hinder zou 

kunnen hebben ondervonden. De 

toestellen zijn volgens standaard 

procedure teruggekomen. 

E

LW26530 15-08-2022 15:14 STIENS 9051NE Het binnenkomen zojuist van de F35's was ronduit onbeschoft.

Nog nooit geklaagd en veel begrip maar dit was niet leuk meer, 

onze oren deden letterlijk pijn.

Dit was ver boven wat toegestaan is en we hebben al zoveel 

meer geluidshinder met de F35's. 

Jullie beloven rekening te houden met omwonenden, doe het 

dan ook a.u.b.

VLI 1 MIL KLU J D Er zijn geen bijzonderheden 

geconstateerd bij de terugkomst van 

deze toestellen die kunnen verklaren 

waardoor u nu meer hinder zou 

kunnen hebben ondervonden. De 

toestellen zijn volgens standaard 

procedure teruggekomen.

E

LW26527 15-08-2022 15:20 STIENS 9051KK 14.58 uur weer een onbeheerst sujet die de gaskraan niet 

beheerst. Terug naar de schoolbank.

VLI 1 MIL KLU J D Geen reactie benodigd/gewenst X

LW26531 16-08-2022 10:15 TZUMMARUM 8851GX Vorig jaar rond deze tijd ook een klacht ingediend.

Ik heb 1 keer per jaar vakantie kan dan niet buiten zitten 

vanwege vliegtuig lawaai. Dit is dus de tweede vakantie op rij 

die wordt verpest door de vliegtuigen van basis Leeuwarden.

Snap best dat er geoefend moet worden maar doe dit eens een 

keer buiten de vakantie periode.

Nu is 80%.van de mensen thuis en ervaren overlast.

Hoef geen reactie van we doen dit voor uw veiligheid want dat 

kun je ook op een ander tijdstip doen.

VLI 1 MIL KLU J D/A Er zijn geen bijzonderheden 

geconstateerd die kunnen verklaren 

waardoor u nu meer hinder zou 

kunnen hebben ondervonden. De 

toestellen zijn deze ochtend op ruime 

hoogte over Minnertsga gevlogen. 

E
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LW26532 16-08-2022 11:30 STIENS 9051NE Valt de laatste tijd op dat de F35 behoorlijk meer lawaai heeft is 

vervelend als men in gesprek is via de telefoon en daar weer 

een luidruchtige F35 land of opstijgt is er soms iets veranderd 

in de aanvlieg route wat betreft landen?

Ervaar de laatste tijd vaker geluidsoverlast

VLI 1 MIL KLU J D Er zijn geen bijzonderheden 

geconstateerd bij de terugkomst van 

deze toestellen die kunnen verklaren 

waardoor u nu meer hinder zou 

kunnen hebben ondervonden. De 

toestellen zijn volgens standaard 

procedure teruggekomen.

E

LW26533 16-08-2022 11:32 LEEUWARDEN 8918LR Goedemorgen!

Zojuist met 92 Db west diverse doorstarts en rondjes 2422 het 

zijn altijd dezelfde idioten die deze onnodige extra overlast 

veroorzaken! gigantisch gebulder en vergast door de kerosine 

met de Zuid westen wind en een LKI 7 Onvoldoende Rivmm 

Luchtmeetnet.nl

11:44 4443 4444 kunne wel op  met gepaste wijze de landing 

inzetten zonder dit spektakel.

jullie verpesten het niet allen voor ons als omwonenden maar 

ook voor jullie collega"s!

10;22 89 Db wat hier tussen en tegen de gevels weerkaatst. we 

zijn deze terreurbende meer dan zat en als jullie je zo blijven 

misdragen is er hier geen plaats meer voor de f35 op 

vliegbasis Leeuwarden. Dan is het einde oefening EXIT!!!

Lekker naar het buitenland en nooit meer terugkomen..

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 

Milieubelasti

ng, Trillingen

Structurele melder. Meermaals uitleg 

gegeven over vliegbewegingen en 

daarbijhorend geluid. Melder staat 

niet open voor onze uitleg. Met 

COVM vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. Melder 

krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW26534 16-08-2022 14:00 STIENS 9051AM Klereherrie van de f35's.

5 dagen in de week.

Dat mag allemaal.

VLI 1 MIL KLU J D Geen reactie benodigd/gewenst X

LW26535 16-08-2022 14:04 TZUMMARUM 8851GX Flikker eens op met die dingen de hele dag boven mij.

Ga eens boven zee vliegen of zo.

Wanneer komt aan deze ellende een eind en kan ik weer eens 

naar buiten??????.

Ik hoor het graag. 

VLI 1 MIL KLU J D Melder meerdere malen gebeld, 

maar werd niet opgenomen. Na 

laatste poging op 9 september 

melder per email geïnformeerd over 

onze vliegbewegingen op het 

moment van de melding. Daarin 

geen afwijkingen geconstateerd

E

LW26536 17-08-2022 11:45 LEEUWARDEN 8918LR Goedemorgen!

Zojuist weer vergast door de tanker Nat 040 die hier diverse 

rondjes vlak over woonwijk maakt met vervuilende uitstoot 

terwijl de lki hier continue onvoldoende is.. Wat is dat daar toch 

bij Defensie? Bewustzijnsvernauwing??Zeiker ook weer niet te 

zien op uw radar maar wel op onze radar> Het geconstateerde 

bewijs wordt aangifte van gedaan het zijn gewoon milieu 

delicten!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 

Milieubelasti

ng, Trillingen

Structurele melder. Meermaals uitleg 

gegeven over vliegbewegingen en 

daarbijhorend geluid. Melder staat 

niet open voor onze uitleg. Met 

COVM vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. Melder 

krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

Pagina 6 van 14  v3.0  11/1/2022 1:14:55 PM



LW26537 17-08-2022 11:47 LEEUWARDEN 8918LT Goedemiddag,

Na twee dagen met enorm veel gebulder van F-

35's..vanochtend een rondjes vliegende en ernstig 

luchtvervuilende AWACS over de provincie. 

Een enorme uitstoot van CO2 en andere ziekmakende 

stoffen...en dat terwijl de luchtkwaliteit hier al dagenlang 

onvoldoende/slecht is. 

Ook nu weer (13:13) met veel kabaal de lucht in...beloftes om 

lawaai te dimmen worden nog steeds niet 

nagekomen...wanneer gaat dat eindelijk eens gebeuren??

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 

Milieubelasti

ng, Trillingen

Structurele melder. Meermaals uitleg 

gegeven over vliegbewegingen en 

daarbijhorend geluid. Melder staat 

niet open voor onze uitleg. Met 

COVM vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. Melder 

krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW26538 17-08-2022 13:13 LEEUWARDEN 8918LR Goedemiddag!

Wederom met gigantisch gebulder en kerosine uitstoot de lucht 

in 88 West 85 noord 112 jelsum 96 Wyns met lki 7 

onvoldoende rivm luchtmeetnet,nl

Zo langzamerhand helemaal klaar met dit onverantwoordelijk 

gedrag. We worden hier dagelijks geconfronteerd met een 

aanslag op onze gezondheid en het zgn rekening houden met 

omwonenden is totaal niet aan de orde zoals blijkt uit de 

manier van vliegen! Het is hier constant volgas boven woonwijk 

al zo vaak aangegeven,het gaat ten koste van onze 

gezondheid! Ga maar even heel snel uit ons zicht met je zgn 

landsbelang want de maat is meer dan vol en we zijn de 

leugens zat!!

Omwonenden kunnen er letterlijk in stikken!!

Belazerd bij de belevingsvluchten.. Had toen dit ware geluid 

laten horen dan waren deze bulderbakken hier nooit gekomen! 

In Noorwegen werden de huizen vanwege de ernstige overlast 

afgebroken om de oefening vervolgen te verplaaten naar 

Leeuwarden zonder vermelding COVM en na ondertekening 

Brandbrief!!

Het ''ware'' verhaal komt ook niet te voorschijn net als het 

incident vorkheeftruck allemaal in de grote doofpotaffaire! 

Boeren moeten de basis bezetten!!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 

Milieubelasti

ng, Trillingen

Structurele melder. Meermaals uitleg 

gegeven over vliegbewegingen en 

daarbijhorend geluid. Melder staat 

niet open voor onze uitleg. Met 

COVM vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. Melder 

krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW26539 17-08-2022 13:15 BRITSUM 9055LN Te veel geluidsoverlast tijdens opstijgen VLI 1 MIL KLU J D Melding bekeken, geen 

bijzonderheden geconstateerd

E

LW26540 18-08-2022 13:42 LEEUWARDEN 8918LR Goedemiddag!!

Het moet nu echt afgelopen zijn met dat arrogante egoistische 

gedrag met gebulder en kerosine-uitstoot! we krijgen hier 

continue de volle lading door plankgas te geven er wordt geen 

moment rekening gehouden met omwonenden! geluid dimmen 

minder overlast bij start en landingen???

Er wordt melding van gedaan bij de daartoe bevoegde 

instanties! Pure terreur is het boven omwonenden onder vals e 

voorwendselen deze f 35 hier naartoe gehaald door te 

sjoemelen met het geluid tijden de belevingsvluchten!!87DB 

Noord 84 west 96 Wyns waar zit je verstand? 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 

Milieubelasti

ng, Trillingen

Structurele melder. Meermaals uitleg 

gegeven over vliegbewegingen en 

daarbijhorend geluid. Melder staat 

niet open voor onze uitleg. Met 

COVM vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. Melder 

krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X
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LW26541 19-08-2022 11:45 LEEUWARDEN 8918LR goedmiddag!1

voor de zoveelste dag op rij gigantisch overlast met kerosine 

uitstoot zuidwestenwind doorstart gigantisch gebulder! De lucht 

is weer zwaar vervuild LKI onvoldoende 7 rivm luchtmeetnet.nl

Gejakker hier boven land, het moet afgelopen zijn!!

Allemaal chemtrails zichtbaar in de lucht door die vieze uitstoot 

Ook doorstart helikopters AB 113 moet hier allemaal kunnen in 

het grote Pretpark van het Noorden!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 

Milieubelasti

ng, Trillingen

Structurele melder. Meermaals uitleg 

gegeven over vliegbewegingen en 

daarbijhorend geluid. Melder staat 

niet open voor onze uitleg. Met 

COVM vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. Melder 

krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW26542 19-08-2022 22:10 LEEUWARDEN 8918LT Goedenavond,

Geen klacht deze keer en helemaal niet storend,  maar deze 

melding is alleen bedoeld om aan te geven hoe ver het geluid 

draagt en weerkaatst tegen onze flat...wij horen hier vanavond 

de honden van de bewakingsdienst duidelijk blaffen 

(Westenwind) Er is dan weinig fantasie voor nodig, om te 

begrijpen hoe indringend het geluid van de F-35's hier klinkt. Ik 

wens u een goed weekend.

GRO 1 ALG KLU J A Dieren Onduidelijk wat melder met deze 

melding bedoeld, want "geen klacht 

en helemaal niet storend maar wel 

last van F-35 geluid"? Uitgegaan van 

hinder door hondengeblaf, Type van 

melding daarom toch gewijzigd in 

klacht

X

LW26544 22-08-2022 10:44 LEEUWARDEN 8918LR Goedemorgen!

De oorlog is weer begonnen met diverse doorstarts en zinloos 

gejakker boven omwonenden! Moet Volkel hier nu ook nog zo 

nodig het kunstje vertonen in het groet  Pretpark van het 

Noorden??

Het is overduidelijk dat het besef van ernstige overlast naar 

omwonenden nog steeds niet is doorgedrongen bij de 

Vliegbasis Leeuwarden!!

Niet zo gek dat er fout op fout wordt gemaakt met kwalijke 

gevolgen, wanner dringt het besef eens door dat het hier 

afgelopen moet zijn??? 

VLI 1 MIL ONB J D Gezondheid, 

Milieubelasti

ng, Trillingen

Structurele melder. Meermaals uitleg 

gegeven over vliegbewegingen en 

daarbijhorend geluid. Melder staat 

niet open voor onze uitleg. Met 

COVM vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. Melder 

krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW26543 22-08-2022 10:48 LEEUWARDEN 8918LT Goedemorgen,

Het is weer bar en boos met die rond jakkerende en doorstarts 

makende F-16's EPIC02 en 417 van Volkel.

Alles moet hier blijkbaar maar kunnen...laat ze a.u.b 

boven hun eigen "gezellige" Brabant de rust verstoren en de 

lucht te vervuilen!!

We hebben hier al meer dan genoeg kabaal van de F-35's. 

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals uitleg 

gegeven over vliegbewegingen en 

daarbijhorend geluid. Melder staat 

niet open voor onze uitleg. Met 

COVM vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. Melder 

krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X
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LW26546 22-08-2022 12:30 OENTSJERK 9062EA Wederom worden mens, dier en natuur helaas door u ernstig 

benadeeld door het vliegen met gevechtsvliegtuigen. Naast de 

geluidsoverlast draagt u bij aan de klimaat-, biodiversiteit- en 

stikstofcrisis door de overmatige en niet noodzakelijke uitstoot 

van CO2, stikstof en andere kwalijke stoffen. 

In reactie op uw schrijven wil ik u meegeven dat het allerminst 

zeker is dat uw huidige vliegbewegingen passen binnen de 

gestelde geluidscontour. Maar zelfs al mocht dat zo zijn: het 

gaat mij erom dat de geluidscontour geen reëel beeld geeft van 

uw werkelijke geluidsproductie. Zoals u ook weet is de 

geluidscontour gebaseerd op berekeningen van de 

hoeveelheid geluid over een heel jaar. Deze methode doet 

geen recht aan de werkelijke geluidsproductie noch aan de 

ervaren geluidsoverlast van omwonenden in de verre omtrek. 

Ook weet u dat de geluidscontour is gebaseerd op een oud 

rekenmodel en dat het nieuwe model een heel ander - voor u 

veel ongunstiger - geluidscontour oplevert. Ik ga er daarom 

vanuit dat de aan u afgegeven natuurvergunning bij de rechter 

geen stand zal houden. Vooruitlopend daarop stel ik voor dat u 

uw activiteiten nu al staakt. 

U schrijft verder dat u een uitvoeringsorgaan bent en dat u 

(daarom) niet bevoegd bent u zelf op te heffen. Daarmee 

ontslaat u uzelf van uw eigen (individuele) morele 

verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld ten aanzien van de 

klimaatcrisis. U kunt ten alle tijde - als individu of als groep - uw 

werkzaamheden staken of ontslag nemen bij defensie. De 

geschiedenis heeft uitgewezen hoe gevaarlijk het is om je te 

verschuilen achter het argument dat je slechts je taak doet. 

Door deze uit te voeren, stemt u er mee in en bent u ervoor 

verantwoordelijk. U bent dus mede verantwoordelijk voor de 

bijdrage van defensie aan de bovengenoemde crises en de 

toenemende onveiligheid in de wereld. Ook bent u mede 

verantwoordelijk voor de (burger) slachtoffers die door defensie 

worden "gemaakt". Dit lijkt mij reden genoeg om uw werk te 

staken.    

VLI 1 MIL KLU J D Dieren, 

Gezondheid, 

Milieubelasti

ng

Melder heeft al vaker meldingen 

gemaakt met soortgelijke inhoud. 

Meermaals is daar inhoudelijk op 

gereageerd. Onze reactie op deze 

melding is dan ook anders dan de 

voorgaande reacties. Melder hierover 

per email geïnformeerd. Melder is 

anti-militaristisch

E

LW26545 22-08-2022 12:40 LEEUWARDEN 8918LR Zo, is het nu gvd afgelopen met dat idiote gejakker hier door de 

lucht!!Als het n u niet stopt volgen per direct andere 

maatregelen! Hoe haal je in je hoofrd om hier tijden lang 

doorstart en rondjes te draaien terwijl je weet hoeveel overlast 

gigantisch gebulder en onnodige uitstoot dit geeft! Het moeten 

stoppen NU!!!!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 

Milieubelasti

ng, Trillingen

Structurele melder. Meermaals uitleg 

gegeven over vliegbewegingen en 

daarbijhorend geluid. Melder staat 

niet open voor onze uitleg. Met 

COVM vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. Melder 

krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X
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LW26547 22-08-2022 12:56 LEEUWARDEN 8918LT Goedemiddag,

Niet normaal meer dat gejakker, gebulder en doorstarts maken 

van 1501..duurt nu al ruim 45 minuten.

Het lijkt hier wel een oorlogsgebied..!

Nog steeds geen idee zeker hoe de lucht hier verontreinigd 

wordt door dat absurde vliegen. 

Egoïstisch gedrag..horen en zien vergaat ons hier..en in het 

hele noorden van Friesland. 

Dit kan zo écht niet blijven doorgaan...respect en rekening 

houden met ons hier is ver te zoeken...is duidelijk een vorm 

van schijt hebben aan de vele klachten en wat wij  moeten 

aanhoren..is pure terreur!!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals uitleg 

gegeven over vliegbewegingen en 

daarbijhorend geluid. Melder staat 

niet open voor onze uitleg. Met 

COVM vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. Melder 

krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW26548 22-08-2022 13:03 LEEUWARDEN 8918LR Zijn jullie doof stom of vermoedelijk allebei?

Waar zit je verstand of hier meer dan 3/4 uur zo rondjes te 

jakkeren met doorstart en gigantisch gebulder en vervuilende 

uitstoot?? Dit heeft totaal niets meer met landsbelang te maken 

maar is pure terreur dit moet streng worden afgestraft wan t dit 

gaat ten koste van onze gezondheid!!

Hier is geen plaats voor de vliegbasis, dus zoek je heil elders!! 

86 DB Noord 86 DB West!!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals uitleg 

gegeven over vliegbewegingen en 

daarbijhorend geluid. Melder staat 

niet open voor onze uitleg. Met 

COVM vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. Melder 

krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW26552 23-08-2022 10:00 DRONRIJP 9035AX Precies om 10:00 wordt er gestart vanaf LW, hierdoor kan ik 

het nieuws niet horen! willen jullie 5 voor 10 of 5 over 10 

vertrekken dat scheelt een hoop

VLI 1 MIL KLU X D Geen reactie benodigd/gewenst X

LW26553 23-08-2022 10:00 DRONRIJP 9035AX U streeft er naar zo weinig mogelijk  overlast te veroorzaken. 

Daarbij nadenken  is niet uw sterkste kant. vliegtuigen stijgen 

bij voorkeur op tijdens het nieuws van radio en tv. Vaak om tien 

uur en  20 uur.

Waarom? Het kan toch ook even voor dit tijdstip of even er na. 

Nadenken derhalve. Reactie met de woorden 'Wij houden ons 

aan de voorschriften' is laf en zinloos. Nadenken.

VLI 1 MIL KLU J D Opvallende melding in een week 

waarin niet of nauwelijks gevlogen 

werd. Tevens zijn F-35's deze week 

een aantal dagen naar het buitenland 

geweest en overall zien we andere 

tijden van opstijgen en landen. 

Hopelijk ziet melder dit ook.

E

LW26549 23-08-2022 10:00 DRONRIJP 9035VK Veel lawaai VLI 1 MIL KLU J D Geen reactie benodigd/gewenst X

LW26551 23-08-2022 10:01 LEEUWARDEN 8918LR Goedemorgen,

Ook vandaag weer continue gebulder gigantisch uitstoot 

doorstart ook van Volkel blijf lekker in je eigen buurt; de herrie 

is hier zo al niet meer te verdragen en de extra onnodige 

uitstoot/LKI weer onvoldoende luchtmeetnet RIVm 

89 Db west om 10:26 87  hetzelfde verhaal, kennelijk is het 

besef nog steeds niet doorgedrongen dat dit hier niet kan, het 

is zeer onbeschoft om je als vliegbasis zo naar omwonenden te 

misdragen en hier oorlogje te voeren na ons zo te hebben 

belazerd met de Belevingsvluchten! Piloten F35 proberen het 

geluid te dimmen en jullie  moeten helemaal dimmen!!!

Waar blijft het "ware" verhaal???

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 

Milieubelasti

ng, Trillingen

Structurele melder. Meermaals uitleg 

gegeven over vliegbewegingen en 

daarbijhorend geluid. Melder staat 

niet open voor onze uitleg. Met 

COVM vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. Melder 

krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW26550 23-08-2022 10:25 DRONRIJP 9035VK Oorverdovend en hard fluitend lawaai VLI 1 MIL KLU J D Geen reactie benodigd/gewenst X
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LW26555 26-08-2022 13:32 LEEUWARDEN 8918LR Goedemiddag!!

We worden weer weggelazen door het gigantische gebulder en 

vergast door een dikke lading kerosine

noord 87 Db west 83 Jelsum 112 het is weer te triest voor 

woorden nu nog hoorbaar! Schandalig!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 

Milieubelasti

ng, Trillingen

Structurele melder. Meermaals uitleg 

gegeven over vliegbewegingen en 

daarbijhorend geluid. Melder staat 

niet open voor onze uitleg. Met 

COVM vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. Melder 

krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW26554 26-08-2022 13:35 BRITSUM 9055NM Bijzonder veel lawaai van minstens twee toestellen laag over 

vliegend.

VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof vier opstijgende F-

35's, waarvan twee deels langs/over 

Britsum vlogen. Geen 

bijzonderheden of afwijkingen 

geconstateerd. Melder wenst geen 

verdere reactie

X

LW26556 26-08-2022 14:50 HITZUM 8805TH Afschuwelijk geluid, vliegtuigen vliegen traag en bij ons dorp 

Hitzum in de buurt richting vliegbasis. Ben nog nooit zo angstig 

geweest. Dacht dat er oorlog was zo erg klink het

VLI 1 MIL KLU J D Betrof twee F-35's die een straight in 

landing maakten op vliegbasis 

Leeuwarden, de toestellen kwamen 

via Hitzum op de lijn voor de 

landingsbaan uit. Geen 

E

LW26557 26-08-2022 14:52 LEEUWARDEN 8918LT Goedemiddag,

Vanaf 13:30 al wéér met extreem veel gebulder en lucht 

vervuilen rond jakkeren over Noord Friesland!

Wanneer dringt het nu eindelijk eens door, dat wij dit hier meer 

dan zat zijn. 

Klachten worden ondanks de beloftes om het geluid te dimmen 

nog steeds genegeerd!

 Wanneer gaat dat nu eindelijk eens gebeuren??

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals uitleg 

gegeven over vliegbewegingen en 

daarbijhorend geluid. Melder staat 

niet open voor onze uitleg. Met 

COVM vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. Melder 

krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW26558 27-08-2022 14:53 LEEUWARDEN 8918LR Goedemddag!

Weer een "geweldige" afsluiting van de week, diverse 

luidruchtige  rondjes doorstarts met 86 DB west 84 noird 104 

»»Marsum.Alle meetnetten in het rood en wer vergast door de 

kerosine!

Ga maar per direct naar de woestijn wegwezen hier jullie zijn 

niet meer welkom hebben het verpest bij onwonenden!!

Het is een regelrechte aanslag  op.onze gezondheid!!!!

MEU 1 MIL KLU J D Gezondheid, 

Milieubelasti

ng

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

LW26559 29-08-2022 11:24 LEEUWARDEN 8918LR De zoveelste keer dat de grenzen hier totaal worden 

overschreden met gigantisch gebulder kerosine uitstoot diverse 

doorstart boven een woonwijk!! jullie zijn totaal de weg kwijt en 

dit zal zwaar bestraft worden!!Er wordt aangifte gedaan!

bewijslast aanwezig en we laten ons niet bedreigen laat dat 

even heel duidelijk zijn!! Te triest voor woorden dit asociale 

gedrag jullie zijn gewoon een stel ordinaire terroristen!!!90 Db 

Noord 89 west 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 

Milieubelasti

ng, 

Taalgebruik, 

Trillingen

Structurele melder. Meermaals uitleg 

gegeven over vliegbewegingen en 

daarbijhorend geluid. Melder staat 

niet open voor onze uitleg. Met 

COVM vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. Melder 

krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X
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LW26560 29-08-2022 11:24 LEEUWARDEN 8918LT Goedemorgen,

Het is weer bar en boos met rond jakkerende en doorstarts 

makende F-35's..wat een gebulder!

5443 90Db op Noord.

Wanneer komt hier nu eindelijk eens een einde aan??? 

Beloftes zijn er om waar gemaakt te worden...van aanpassen 

en geluid dimmen is nog steeds geen sprake..

Piloten zijn wel heel erg hardleers..!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 

Milieubelasti

ng, Trillingen

Structurele melder. Meermaals uitleg 

gegeven over vliegbewegingen en 

daarbijhorend geluid. Melder staat 

niet open voor onze uitleg. Met 

COVM vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. Melder 

krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW26561 29-08-2022 11:25 KOARNJUM 9056PB Ernstig geluidsoverlast door een aantal straalJAGERS. Het 

leek wel of ze elkaar in een jacht achterna zaten.

Echt niet fijn.....

VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof het beoefenen van 

noodprocedures van twee F-35's, 

waarbij een doorstart werd gemaakt. 

Daarbij is deels langs/over woning 

van melder gevlogen. Ondanks dat 

dit mag, snappen we dat melder 

hiervan hinder heeft ondervonden

E

LW26562 29-08-2022 13:40 LEEUWARDEN 8918LM Het is wel weer mooi geweest, wij willen ook leven! Het geluid 

is werkelijk niet te harden maar jullie doen er niets aan!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals uitleg 

gegeven over vliegbewegingen en 

daarbijhorend geluid. Melder staat 

niet open voor onze uitleg. Met 

COVM vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. Melder 

krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW26563 30-08-2022 10:00 JELSUM 9057RG Het is deze week echt wel weer extreem hard en vaak. 

Misschien eens tijd om de omwonenden tegemoet te komen, 

gezien de f35 echt beduidend meer lawaai maakt dan de f16. 

Dat was niet de belofte die vooraf gedaan was.

VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof het beoefenen van 

noodprocedures van F-35's, waarbij 

een doorstart werd gemaakt. Daarbij 

is deels langs/over woning van 

melder gevlogen. Ondanks dat dit 

mag, snappen we dat melder hiervan 

hinder heeft ondervonden

X

LW26564 31-08-2022 09:55 LEEUWARDEN 8918LR Goedemorgen!!

voor de zoveelste keer flikken jullie het om met gigantisch 

gebulder en kerosine-uitstoot 89 db b=noord 82 west 117 

Jelsum 98 Wyns etc etc hier de omgeving te terroriseren en te 

vervuilen!

Belazerd bij de belevingsvluchten , negeren Brandbrief! In 

Noorwegen werden de huizen afgebroken om vervolgens de 

desbetreffende oefeningen ongevraagd hier te door de strot te 

duwen ! Bij Defensie kunnen ze niet eerlijk en open 

communiceren is een grote huichelaarsclub!!

Jullie zijn  geen enkel gemaakte afspraak nagekomen!!!Snel 

verhuizen naar de woestijn met deze terreur, dit hoort niet 

boven omwonenden!!

Grof schandaal om de mensen hier zo te belazeren!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 

Milieubelasti

ng, 

Taalgebruik, 

Trillingen

Structurele melder. Meermaals uitleg 

gegeven over vliegbewegingen en 

daarbijhorend geluid. Melder staat 

niet open voor onze uitleg. Met 

COVM vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. Melder 

krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X
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LW26566 31-08-2022 11:11 LEEUWARDEN 8918LR Te schandalig voor woorden hoe jullie je na de gigantisch 

klachtenregen hier zo misdragen met diverse doorstarts recht 

de lucht in diverse malen, het is compleet gestoord gedrag er 

moet stoppen!

Het is de bekende druppel en de basis moet nu per direct 

gesloten worden Jullie hebben je kansen gehad en verknald! 

Wegwezen hier met die terreur!

Er wordt weer  aangifte gedaan geconstateerd bewijs 

aanwezig!!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 

Milieubelasti

ng, 

Taalgebruik, 

Trillingen

Structurele melder. Meermaals uitleg 

gegeven over vliegbewegingen en 

daarbijhorend geluid. Melder staat 

niet open voor onze uitleg. Met 

COVM vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. Melder 

krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW26570 31-08-2022 11:12 MARSUM 9034GN F-35 vluchtnummer 5444 maakte bij doorstart 120 dB(A) aan 

geluid. Dat is zeer hoog en in de regel niet nodig. Daarvoor 

zaten aantal F-35's rond de 110 dB(A), daarna dezelfde F-35's 

met dezelfde vliegers met doorstarts rond de 90 dB(A). Dat is 

een heel erg groot verschil. Wat gebeurde er bij de laatste 

anders dan bij de eersten? Als daar een vinger op gelegd kan 

worden, kan het tot grote verbeteringen leiden.

VLI 1 MIL KLU J D Er zijn vanuit procedures geen 

bijzonderheden vastgesteld. 

Wanneer meerdere toestellen in het 

'circuit' zitten moeten zij een 

minimale afstand van elkaar 

bewaren, dit zou mogelijk invloed 

kunnen hebben. 

E

LW26565 31-08-2022 11:16 LEEUWARDEN 8918LT Goedemorgen,

Zojuist, net als vanochtend om 09:55, een absurd gebulder van 

F-35's.

Jelsum 117 Db en Noord 89Db (09:55).

11:16, minuten lang rond jakkeren en doorstarts maken. 

We zijn hier op een enorme manier belazerd met de z.g.n. 

belevingsvluchten, toen amper verschil te horen tussen F-16 

en F-35..een ernstige vorm van manipuleren en bedrog, om de 

aankoop van de F-35 bulderbakken maar te kunnen 

doorzetten! 

De herrie en luchtvervuiling die nu plaatsvindt, gaat alle perken 

te buiten...dit is niet meer normaal boven bewoond gebied...en 

is funest voor de gezondheid van mens en dier..om van de 

effecten van de CO2 uitstoot op de natuur maar te zwijgen.

Boeren krijgen de schuld, maar het is de hoogste tijd dat er een 

eind komt aan deze terreur!!

Dit kan zo niet blijven doorgaan.

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 

Milieubelasti

ng, Trillingen

Structurele melder. Meermaals uitleg 

gegeven over vliegbewegingen en 

daarbijhorend geluid. Melder staat 

niet open voor onze uitleg. Met 

COVM vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. Melder 

krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW26569 31-08-2022 11:36 KOARNJUM 9056PR Heb een klacht dat een afspraak niet wordt opgevolgd, er wordt 

over kerken heen gevlogen ipv er om heen en er wordt boven 

dorpen gestunt en gedraaid. Afspraak werd gemaakt tentijde 

van de f104 Starfighter ! Ook jullie web formulier tbv klachten 

werkt niet, kan geen normale tijd erbijzetten! Doen jullie dit 

expres 

VLI 1 MIL KLU J D Geen reactie benodigd/gewenst X

LW26567 31-08-2022 13:30 JELSUM 9057LG Reden van klacht: straaljagers (die optie staat er niet tussen) 

Het is toch te gek voor woorden dat het zonder fatsoenlijke 

gehoorbescherming eigenlijk niet verantwoord is om buiten aan 

het werk te zijn. Op eigen erf nog wel!! Onze dieren moeten 

zolangzamerhand wel een gehoorbeschadiging hebben op 

gelopen, zoniet wijzelf. Wat denkt u hieraan te gaan doen 

eigenlijk?

VLI 1 MIL KLU J D Dieren Deze dag hebben meerdere 

toestellen afkomstig van vliegbasis 

Leeuwarden hun dagelijks 

oefenprogramma gevlogen en bij 

terugkomst enkele doorstarts 

gemaakt. Voor de inzetbaarheid van 

onze mensen af en toe noodzakelijk. 

E
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LW26568 31-08-2022 14:45 FRANEKER 8801AE Net 2 erg laag overvliegende vliegtuigen! Ik heb een hond met 

epilepsie en heb zelf last van geluiden in de omgeving.  Nu erg, 

erg laag en ontzettend veel trekking en lawaai. NIET MEER 

DOEN!!! 

ONB 1 ONB ONB J D Dieren Deze dag hebben meerdere 

toestellen afkomstig van vliegbasis 

Leeuwarden hun dagelijks 

oefenprogramma gevlogen en bij 

terugkomst enkele doorstarts 

gemaakt. Daarbij zijn de toestellen 

ook over uw woonplaats gevlogen. 

E
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