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LW26413 01-07-2022 11:15 BLESSUM 9032XA 1. Zeer ernstige hinder door 2 vliegtuigen. Dit heb ik in 35 jaar 

nog niet zo meegemaakt.  Tijdstip 11.15 uur 

2. Sinds de F35 is de geluidshinder enorm toegenomen. 

Graag hoor ik wat u met deze klachten doet. Bij Klacht 1 lijkt mij 

een reprimande voor de piloten op z'n plaats. Dit is ongehoord.

VLI 2 MIL KLU J D Melding betrof vier F-35's die VFR 

naar Soesterberg vlogen voor een fly 

by ter ere van omgekomen 

luchtmachtcollega's. Daarbij is op 

1000-1200 voet over en langs 

Blessum gevlogen, wat is toegestaan. 

Melder geïnformeerd over het 

onderzoek

E

LW26414 01-07-2022 11:19 DEINUM 9033WR Abnormaal hoe 3 vliegtuigen  in zuidelijk richting dwars over 

Deinum vlogen. Ik kan me nu voorstellen hoe de burgers in 

Oekraïne zich moeten voelen als er zoveel herrie boven je hoofd 

passeert.

VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof vier F-35's die VFR 

naar Soesterberg vlogen voor een fly 

by ter ere van omgekomen 

luchtmachtcollega's. Daarbij is op 

1000-1200 voet over en langs 

Deinum gevlogen, wat is toegestaan. 

Melder ook geïnformeerd over het 

onderzoek

E

LW26416 01-07-2022 11:20 DEINUM 9033WR Oorverdovend!! Alle kinderen en dieren waren van slag, vlogen 

echt over de huizen hier in de straat…

VLI 1 MIL KLU J D Angst, 

Dieren, 

Kinderen

Melding betrof vier F-35's die VFR 

naar Soesterberg vlogen voor een fly 

by ter ere van omgekomen 

luchtmachtcollega's. Daarbij is op 

1000-1200 voet over en langs 

Deinum gevlogen, wat is toegestaan. 

Melder ook geïnformeerd over het 

onderzoek

E

LW26412 01-07-2022 11:21 BOKSUM 9031XV Zeer laag overvliegende straaljagers, oorverdovend lawaai. VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof vier F-35's die VFR 

naar Soesterberg vlogen voor een fly 

by ter ere van omgekomen 

luchtmachtcollega's. Daarbij is op 

1000-1200 voet over en langs 

Deinum gevlogen, wat is toegestaan. 

Melder ook geïnformeerd over het 

onderzoek

E
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LW26427 01-07-2022 11:30 DEINUM 9033XH Het is bijna een week na het incident.

Vorige week vrijdag, omstreeks 11:30 kwamen er drie 

vleigtuigen dicht over Deinum.

Ik was net terug van vakantie maar iemand die bij ons op 

bezoek kwam zag de piloot duidelijk zitten.

Inmiddels hebben meerdere mensen mij aangesproken hier 

over, er waren zelfs mensen die dachten dat het laatste vleigtuig 

in de problemen zat zolaag kwam hij over Deinum.

Zeker na het gesprek met de commandant een paar maanden 

terug is dit een zeer kwalijke zaak en wil ik het alsnog bij u 

melden.

LAA 1 MIL KLU J D Melder per email geïnformeerd over 

(het nut van) de vliegbewegingen uit 

de melding. Tevens het lopende 

onderzoek naar F-35 geluid 

aangestipt. Tot slot aangeven e.e.a. 

ook intern te gaan bespreken, 

ondanks dat de vliegbewegingen zijn 

toegestaan

E

LW26415 01-07-2022 12:23 BRITSUM 9055LN 4 F35 maken teveel herrie bij het landen. Positief dat ze met z’n 

vieren in formatie aankomen maar bij het draaien voor het 

landen maken ze individueel te veel lawaai

VLI 1 MIL KLU J D Melder per email geïnformeerd over 

de reden waarom landende 

vliegtuigen soms gas geven in een 

bocht (zodat ze niet uit de lucht vallen 

(wetten van aerodynamica)).

E

LW26417 04-07-2022 09:54 LEEUWARDEN 8918LR Terwijl de boeren demonstreren tegen het stikstofbeleid gaat de 

vliegbasis stoicijns door met nog een portie extra stikstof. De 

grootste vervuilers aller tijden en maar meer van die 

bulderbakken aanschaffen, allemaal zgn voor onze "veiligheid"'

De gezondheid ven Mens en Dier staan op het spel!

Voor de zoveelste keer 89 Db gemeten het geluid kaatst tussen 

de gebouwen op 550 meter afstand!

Vergast door de kerosine met de westenwind!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhei

d, 

Milieubela

sting, 

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

LW26418 04-07-2022 13:41 LEEUWARDEN 8918LR Helemaal klaar met deze terreurbasis zo langzamerhand weer 

met gigantisch veel gebulder en kerosinestank de lucht in op 

n550 meter! 88 DB

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

LW26419 04-07-2022 14:42 BRITSUM 9055MS Geluidshinder. Vliegen te laag en over ons huis VLI 1 MIL KLU J D Melder per email geïnformeerd over 

landende vliegtuigen

E

LW26420 05-07-2022 09:27 LEEUWARDEN 8918LR Jullie moeten eens ophouden met dit dagelijkse gigantisch 

gebulder en kerosine uitstoot 92 DB hiertegen de gevel en 

vergast door de kerosine!

Hoezo geluid dimmen en rekening houden met omwonenden 

het zijn allemaal leugens en maar meer van die vervuilende 

bulderbakken aanschaffen terwijl de boeren vechten voor hun 

rechten. De vliegbasis is de grootste vervuiler en De Overheid 

staat het oogluikend toe Schaam je!!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhei

d, 

Milieubela

sting, 

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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LW26421 05-07-2022 13:59 LEEUWARDEN 8918LM Wisten jullie dat Schiphol op nummer 2 staat als het gaat om de 

grootste vervuilers van ons land? Dan kunnen jullie wel nagaan 

dat jullie ook aardig hoog scoren op die lijst. En de boeren maar 

de schuld krijgen terwijl jullie maar doorjakkeren en de levens 

hier vergallen en ook nog het lef hebben om nog meer nieuwe 

F35's aan te schaffen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen ook 

al vermoed ik dat de kracht van herhaling geen effect op jullie 

heeft maar in Noorwegen werden de oefeningen verboden en 

moesten er huizen worden afgebroken. Waarom denken jullie in 

hemelsnaam dan dat het hier wel kan boven een woonwijk? 

Geef daar maar eens antwoord op want dat heb ik tot nu toe 

nog steeds niet ontvangen. Dat standaard kletsverhaaltje kan ik 

namelijk helemaal niets mee!

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

LW26491 05-07-2022 15:00 BRITSUM 9055LN Ik wil graag een schademelding doen ivb met een dood kalf.

Het stierkalf is gistermiddag 5 juli te water geraakt toen een 

vliegtuig van vliegbasis leeuwarden met veel lawaai overvloog.

Het kalf leefde nog toen ik hem eruit haalde en heb hem na de 

dierenarts  te hebben gebeld behandeld met resflor.

Dit mocht niet meer baten er zat teveel water in de longen hij is 

vanmorgen gestorven.

VLI 1 MIL KLU J D Dieren Via claims X

LW26423 06-07-2022 11:28 LEEUWARDEN 8918LR Absurd met 85 Db west landen alle meetpunten dik in het rood 

Marsum 100 Stiens net 101

10;10 gigantisch en langdurig gebulder plus kerosine-uitstoot! 

550 meter vanaf hier..

10:37 88 Db west het geluid kaatst hier rechtstreeks tegen de 

niet geisoleerde muur en tussen de gevels van de hoge 

gebouwen. Waarom wordt er niets gedaan met dit verhaal al zo 

vaak aangeven. Klachten worden structureel genegeerd! 

Afspraak is dat het geluid gedimd zou worden en rekening 

gehouden met omwonenden en minder overlast met de starts 

en landingen..

We wachten nog steeds op het ware verhaal.

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhei

d, 

Milieubela

sting, 

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

LW26425 06-07-2022 13:51 LEEUWARDEN 8918LR Zojuist weer loeihard 85 DB west en Noord/De vloeren en 

ramen staan te trillen en het internet er weer uit Hoe hardleers 

kun je zijn Vliegbasis?

Vergast door de kerosine en  alle klachten in de doofpot en 

nergens inhoudelijk op reageren maar in de Media van alle en 

nog wat roepen Hoezo geluid dimmen rekening houden met 

omwonenden minder overlast starts en landingen!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhei

d, 

Milieubela

sting, 

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

LW26426 07-07-2022 10:00 JELSUM 9057LG Ongelofelijk veel lawaai deze week, het knettert en knalt er over. 

Zonder je vingers in je oren  kun je amper fatsoenlijk met de 

hond lopen. Ook die heeft de oren plat op de kop als een F35 

overkomt.

Dit is zeer schadelijk voor de volksgezondheid. Ongewenst en 

schaat onze woonomgeving en plezier. Jullie moesten je kapot 

schamen om mensen hieraan bloot te stellen.

VLI 1 MIL KLU J D Dieren, 

Gezondhei

d

Normaal vliegprogramma deze week 

met elke dag twee keer vier 

toestellen die vertrekken en landen. 

Melder wenst geen verdere reactie

X
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LW26424 07-07-2022 10:03 LEEUWARDEN 8918LR De bulderbakken zijn weer met gigantische herrie met 

naverbrander en extra kerosine uitstoot de lucht in.. Geluid 

dimmen lukt al aardig 84 DBwest n.b meetpunt West ligt er weer 

uit 84 Noord

Klachten worden structureel genegeerd omwonenden belazerd 

met de belevingsvluchten, oefening Noorwegen stil gehouden( 

waar de huizen moesten worden afgebroken) tijdens Covm

Terwijl de boeren worden beschuldigd van stikstof gaat 

Defensie onverstoorbaar door met deze terreurdaden .Allemaal 

onder het mom van de veiligheid het is Volksverlakkerij. Geen 

vergunning op orde en de verkregen Natuurvergunning door 

relevante informatie achter te houden, dat is strafbaar bij de 

Wet! ook 'berekeningen kloppen niet, het werkelijk gemeten 

geluid gaat alle perken te buiten en de uitstoot is helemaal 

absurd!!! 


VLI 1 MIL KLU J D Gezondhei

d, 

Milieubela

sting, 

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

LW26428 07-07-2022 10:06 JELSUM 9057RE 115, 116 en zelfs met 117 dB(A) de lucht in vanochtend om 

10:05 uur. Kan het ook minder? Het lijkt op een competitie om 

zoveel mogelijk geluid te produceren. Of zijn dit normale F-35 

starts?

VLI 1 MIL KLU J D Melder per email geïnformeerd over 

de vertrekprocedure, tevens 

informatie verstrekt over het 

onderzoek naar geluidsbeperkende 

maatregelen voor het F-35 geluid dat 

momenteel uitgevoerd wordt. Ten 

tijde van melding geen 

bijzonderheden geconstateerd

E

LW26431 07-07-2022 11:27 DRONRIJP 9035VK Meerdere vliegtuigen met veel lawaai en hoge tonen over m’n 

huis.

VLI 1 MIL KLU J D Betrof landende F-35's, eerste keer in 

weken dat er aan deze kant geland 

wordt. Geen verdere reactie gewenst

X

LW26430 07-07-2022 13:43 LEEUWARDEN 8918LR Voor de zoveelste keer met gigantisch gebulder en kerosine 

uitstoot hier de buurt terroriseren!~!

West 84 Db Noord 86 DB Jelsum 116DB WYNS 100

De afspraak is geluid dimmen en minder overlast starts en 

landingen daar kunt u op vertrouwen????

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhei

d, 

Milieubela

sting, 

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

LW26429 07-07-2022 13:43 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof vier opstijgende F-35's 

vanaf baan 05 in noordoostelijke 

richting. Geen bijzonderheden. 

Melder wenst geen reactie

X

LW26432 07-07-2022 14:45 DRONRIJP 9035VK Veel lawaai! VLI 1 MIL KLU J D Betrof landende F-35's, eerste keer in 

weken dat er aan deze kant geland 

wordt. Geen verdere reactie gewenst

X
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LW26435 08-07-2022 00:00 BLESSUM 9032XC Hierbij voor de zekerheid nogmaals de mail die ik 7-7-2022 aan 

u gestuurd heb. Ik wil die graag als klacht behandeld zien.

Blessum, 7-7-2022

Aan de Sectie Communicatie van de Koninklijke Luchtmacht,

Er zijn recentelijk klachten ingediend door bewoners van 

Blessum en omgeving betreffende geluidsoverlast. Dit betrof 

zowel de start van 4 vliegtuigen n.a.v. de Veteranendag als een 

start van 4 vliegtuigen voor een zogeheten VFR-vlucht voor 

overleden collega's. Er is op meerder plaatsen in het land 

melding gemaakt van ernstige geluidsoverlast door deze laatste 

vlucht.

U verklaart in antwoord op deze klachten dat er beide keren 

geen sprake was van het overtreden van de regels.

Het kan zijn dat er volgens de regels opgestegen is, de 

gevolgen van zo'n vlucht zijn veel groter dan u zich misschien 

realiseert. Zowel in Deinum als in Blessum, maar ook elders in 

het land werden veel mensen bang. Dit komt door een 

afwijkende route en vlieghoogte en omdat de situatie in Europa 

nu eenmaal dreigend is op dit moment.

Zeker gezien de reden van de vluchten dring ik er op aan om 

voortaan een gewone route en een gewone startprocedure en 

vliegbeweging te volgen. Ik werd door verschillende mensen in 

mijn omgeving aangesproken die bang waren dat de oorlog 

uitgebroken was.

Ik denk niet dat de impact van deze vluchten bij u bekend is. Het 

is goed dat er door de oud commandant toegezegd is dat er 

naar geluidsreductie wordt gekeken, maar het lijkt zinvol om na 

te denken over de manier van vliegen tijdens dit soort 

herdenkingsvluchten. Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen 

hierdoor in paniek raken.

Ik zou het op prijs stellen dat u dit als klacht op het vlieggedrag 

tijdens herdenkingsvluchten zou zien en me hier een reactie op 

wilt geven.

Vriendelijke groet,

Vertegenwoordiger vliegbasis zaken

Dorpsbelangen Blessum

LAA 1 MIL KLU J A Angst, 

Trillingen

Melder per email geïnformeerd over 

(het nut van) de vliegbewegingen uit 

de melding. Tevens het lopende 

onderzoek naar F-35 geluid 

aangestipt. Tot slot aangeven e.e.a. 

ook intern te gaan bespreken, 

ondanks dat de vliegbewegingen zijn 

toegestaan

E

LW26433 08-07-2022 10:27 MENAAM 9036KW Veel herrie van opstijgende F14 toestellen VLI 1 MIL KLU J D Melder heeft waarschijnlijk net de film 

Top Gun gezien, maar wij vliegen niet 

met de F-14. Wel hebben vanmorgen 

vier F-35's gevlogen vanaf baan 23 

waarbij langs Menaam is gevlogen. 

Geen verdere bijzonderheden. Geen 

verdere reactie benodigd

X
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LW26436 08-07-2022 12:00 BRITSUM 9055LN Er komen 2 straaljagers zo laag over, ik was thuis ramen en 

deuren waren dicht maar lawaai was oorverdovend! Zijn wel wat 

gewend maar dit is niet normaal. 

VLI 1 MIL KLU J D Uitleg gegeven over vliegroutes en 

over het lopende onderzoek naar 

geluid van de F-35

J

LW26434 08-07-2022 13:40 MENAAM 9036KW Herrie van opstijgende F14 VLI 1 MIL KLU J D Melder heeft waarschijnlijk net de film 

Top Gun gezien, maar wij vliegen niet 

met de F-14. Wel hebben vanmiddag 

vier F-35's gevlogen vanaf baan 23 

waarbij langs Menaam is gevlogen. 

Geen verdere bijzonderheden. Geen 

verdere reactie benodigd

X

LW26437 11-07-2022 10:04 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof opstijgende F-35's op 

ruim 5 km afstand van woning van 

melder. Betreft een structurele 

melder. Geen verdere reactie 

gewenst/benodigd

X

LW26438 12-07-2022 10:00 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof opstijgende F-35's op 

ruim 5 km afstand van woning van 

melder. Betreft een structurele 

melder. Geen verdere reactie 

gewenst/benodigd

X

LW00001 12-07-2022 10:44 MENAAM 9036KW 3x F14 met veel herrie VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof twee opstijgende F-

35's die op ruime afstand langs 

woning van melder vlogen. Geen 

bijzonderheden. Ook geen verdere 

reactie gewenst

X

LW26439 12-07-2022 11:05 OENTSJERK 9062EA Laag overvliegen over Wad en land: u blijft doorgaan met uw 

vervuilende, overlast gevende en klimaat ontwrichtende 

praktijken vanaf vliegbasis Leeuwarden. Houd uw 

geldverslindende moordmachines aan de grond, ontmantel ze 

en gebruik het oud ijzer voor klimaatvriendelijke doeleinden. 

Ook alvast dank namens uw nageslacht!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhei

d, 

Kinderen, 

Milieubela

sting

Melder per email geïnformeerd over 

hinder dat kan ontstaan bij opstijgen, 

landen en verplaatsen van 

gevechtsvliegtuigen van en naar 

oefengebieden. Politieke 

vragen/opmerkingen kan melder het 

beste adresseren bij politieke partijen

E

LW26440 12-07-2022 11:07 LEEUWARDEN 8918LR Lijkt hier wel oorlog met diverse doorstarts de landing inzetten , 

het is te asociaal voor woorden!

89 dB west 100 Stiens 104 Marsum! 

De grootste vervuilers en oplichters allertijden!!

VLI 1 MIL ONB J D Gezondhei

d, 

Milieubela

sting, 

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

LW26443 12-07-2022 12:21 BRITSUM 9055LN Krijg geen contact met de schade commissaris over schade 

ontstaan op 5 juli 2022

INF 1 MIL KLU J D Dieren Meneer gebeld, prettig gesprek stuur 

verzoek door afdeling claims

J

LW26441 12-07-2022 13:44 ENGELUM 9038TE Beste luchtmacht,

Mag ik vragen wanneer jullie een ander vlieg gedrag gaan 

hanteren.. het oorverdovende geluid is echt niet te doen…. Mijn 

kleine kinderen worden er steeds van wakker en zijn erg bang 

geworden voor dit ontzettend harde geluid en ontzettend zware 

gedreun.  

Ik vind het echt bijzonder dat we in deze tijden van techniek 

zulke bulderende bakken moet creëren…

Ik ben benieuwd naar uw reactie.. 

VLI 1 MIL KLU J D Angst, 

Kinderen

Melder per email geïnformeerd over 

het lopende onderzoek naar 

mogelijkheden om het F-35 geluid te 

beperken

E
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LW26449 12-07-2022 14:21 LEEUWARDEN 8918LR Buiten alle herrie om vandaag plus het internet er weer uit en 

telefoongesprekken niet meer te verstaan, nu ook nog over de 

stad jakkeren.  De toeristen in de Prinsentuin stonden 

doodsangsten uit en waren verbaasd dat dit hier allemaal 

kan,,??

85 Db west en wel tot 14:33 over de stad jakkeren Hoe 

hardleers kun je zijn Vliegbasis ? Zo ga je niet om met 

omwonenden.. toeristen  etc etc

Dat rondjes jakkeren begint weer een irritante gewoonte te 

worden!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhei

d, 

Milieubela

sting, 

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

LW26442 12-07-2022 15:00 LEEUWARDEN 8918LT Goedemiddag,

Alsof er vanochtend al niet genoeg kabaal is geweest...Nu 

buldert 5441 met diverse doorstarts nog even rond! West 87 

DB..

Nog steeds wordt het lawaai niet gedimd.

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

LW26444 12-07-2022 15:38 BRITSUM 9055MA Vliegen straaljagers recht over mijn dak heen, dit is niet de 

bedoeling! graag niet meer doen!

VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof twee F-35's die 

noodprocedures beoefenden en 

daarbij een doorstart maakten. Geen 

verdere reactie benodigd

X

LW26448 13-07-2022 09:56 LEEUWARDEN 8918LR Ook vandaag weer de onnodige herrie en kerosinestank!88 89 

Db West Om 1038 wordt de ander kant uitgevlogen en alsnog 

89 Db gemeten met de noord noord westenwind. Eerst via 

Marsum en de volgende ronde met dezlede wind oostelijke 

richting? De vliegbasis is en blijft een plaaggeest.

Waarom houden jullie je niet aan de gemaakte afspraken geluid 

dimmen minder overlast starts en landingen? Een goede buur 

willen zijn??

ook om 13:56 veel gebulder en stank!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhei

d, 

Milieubela

sting, 

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

LW26446 13-07-2022 10:30 OENTSJERK 9062EA Uw bijna dagelijkse routine om vanaf Vliegbasis Leeuwarden 

met vliegende moordmachines extreem veel CO2 en stikstof uit 

te stoten, levert ook deze ochtend weer een onnodige bijdrage 

aan de klimaatcrisis en zorgt voor schade en overlast aan de 

leefomgeving van mens en dier.

MEU 1 MIL KLU J D Dieren, 

Gezondhei

d, 

Milieubela

sting

Structurele melder met activistische 

(anti-militaire) insteek. Melder per 

email geïnformeerd over hinder dat 

kan ontstaan bij opstijgen, landen en 

verplaatsen van gevechtsvliegtuigen 

van en naar oefengebieden

E

LW26445 13-07-2022 11:22 MARSUM 9034HB Er kwam een vliegtuig binnen en weer eens niet volgens de 

normale route, vloog bij ons schuin over het huis wat absoluut 

niet de bedoeling is, daarbij had hij weer meer lawaai dan is 

toegestaan, we zijn wel klaar met die piloten die hun werk niet 

goed doen, wordt tijd dat ze eens wordt vertelt wat ze hun 

medemens aandoen. 

VLI 1 MIL KLU J D Melder gesproken, uitleg gegeven. 

Betrof een F-35 met een technische 

storing, waarbij de vlieger zijn 

aandacht had op de systemen en 

daardoor een zeer ruime bocht nam. 

Toestel is wel veilig geland. Goed 

gesprek verder.

J

Pagina 7 van 17  v3.0  11/1/2022 1:13:33 PM



LW26447 13-07-2022 12:00 OENTSJERK 9062EA Ook de terugvlucht van uw moordmachines over Wad en land is 

een bron van overlast en vervuiling. Het Wad is een 

Werelderfgoed en stiltegebied. Vliegen en oefenen boven en op 

het Wad is hiermee niet te verenigen. Stop met uw activiteiten 

en sluit vliegbasis Leeuwarden. 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhei

d, 

Milieubela

sting

Structurele melder met activistische 

(anti-militaire) insteek. Melder per 

email geïnformeerd over hinder dat 

kan ontstaan bij opstijgen, landen en 

verplaatsen van gevechtsvliegtuigen 

van en naar oefengebieden

E

LW26450 13-07-2022 14:22 LEEUWARDEN 8918LR Wederom met gigantisch gebulder diverse rondjes  en kerosine-

uitstoot  met de westenwind die hier rechtstreeks tegen de de 

gevel van het niet geisoleerde gebouw weerkaatst. We zijn  nu 6 

jaar verder na het belazeren met de belevingsvluchten en er is  

niets gedaan aan het geluid dimmen isolatie etc etc .Het eerlijke 

verhaal waar blijft 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

X

LW26451 14-07-2022 10:05 LEEUWARDEN 8918LR Helemaal klaar ben deze gigantisch dagelijkse overlast van 

gebulder en kerosinestank ! West 86 Noord 82 weerkaatst 

tussen de gebouwen! Jullie zijn horende doof en ziende blind 

doen helm aal niets met de klachtenregen! Jullie baseren je 

continue op verouderde berekeningen, het is gewoon pure 

Volksverlakkerij oplichting!! 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhei

d, 

Milieubela

sting, 

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

LW26458 14-07-2022 11:30 STIENS 9051EZ het s niet te begrijpen waarom de toestellen bij de landings route 

over stiens zuid vliegen.

Het moet toch mogelijk zijn dit aan te passen,zodat de inwoners 

geen zere oren meer krijgen.

doe erwat aan 

VLI 1 MIL KLU J D Melder per email geïnformeerd over 

het lopende onderzoek naar 

mogelijkheden om het geluid van de 

F-35 te reduceren, waarin gekeken 

wordt naar zowel bestaande als 

nieuwe vliegprofielen. 

E

LW26452 14-07-2022 11:35 LEEUWARDEN 8916AL Er komt hier net een straaljager over (of meerdere?) echt laag 

over onze woonwijk, met veel kabaal. Gesprek voeren is niet 

mogelijk, ik moest mijn online vergadering onderbreken. Terwijl 

ik dit typ (11:38 uur) weer heel veel lawaai van een straaljager, 

maar nu iets verder weg dan enkele minuten geleden. Is het 

mogelijk dat straaljagers niet over onze woonwijk vliegen?

VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof een F-35 met een 

kleine technische storing, waardoor 

een extra rondje werd gemaakt boven 

de vliegbasis (op 600 meter/1800 

voet) door de betreffende F-35 en zijn 

wingman. Na een check zijn beide 

straight in geland op de hoofdbaan 

E

LW26454 14-07-2022 11:35 LEEUWARDEN 8918LR Onbeschoft gedrag om hier zo vlak boven woonwijk met 

barstens veel geweld 91 DB Noord 89 West kunstjes te 

vertonen! Er is aangifte gedaan

Jullie houden je niet aan de gemaakte afspraken!

VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof een F-35 met een 

kleine technische storing, waardoor 

een extra rondje werd gemaakt boven 

de vliegbasis (op 600 meter/1800 

voet) door de betreffende F-35 en zijn 

wingman. Na een check zijn beide 

straight in geland op de hoofdbaan 

E
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LW26455 14-07-2022 11:35 LEEUWARDEN 8918LT Goedemiddag,

En weer absurd veel gebulder door rondjes jakkerende 5441, 

5442, 5443 en 5444, buitelden als jonge honden over de 

omgeving met de diverse doorstarts.. Noord 91 DB!!

En opnieuw de vraag... wanneer wordt er nu eindelijk eens 

rekening met ons als omwonenden gehouden. Dat er met 

minder kabaal geland kan worden merken we af en 

toe...waarom dat dan niet altijd?  We zijn hier zo klaar met al die 

herrie. 


VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof een F-35 met een 

kleine technische storing, waardoor 

een extra rondje werd gemaakt boven 

de vliegbasis (op 600 meter/1800 

voet) door de betreffende F-35 en zijn 

wingman. Na een check zijn beide 

straight in geland op de hoofdbaan 

E

LW26453 14-07-2022 11:35 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof een F-35 met een 

kleine technische storing, waardoor 

een extra rondje werd gemaakt boven 

de vliegbasis (op 600 meter/1800 

voet) door de betreffende F-35 en zijn 

wingman. Na een check zijn beide 

straight in geland op de hoofdbaan 

X

LW26456 14-07-2022 13:42 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof opstijgende F-35's op 

ruim 5 km afstand van woning van 

melder. Betreft een structurele 

melder. Geen verdere reactie 

gewenst/benodigd

X

LW26457 14-07-2022 14:52 BRITSUM 9055LR Met veel kabaal probeert een F35 over onze woning te landen. 

Het kabaal gaat door merg en been, gewoon verschrikkelijk.

VLI 1 MIL KLU J D Melder geïnformeerd over de 

landingsprocedure en het lopende 

onderzoek naar mogelijke 

geluidsreducerende maatregelen

E

LW26459 15-07-2022 11:20 STIENS 9051AH Daar ben ik weer voor het eerst sinds de inval van Rusland. 

Weer heb ik klachten over de aanvliegroute van de straaljager 

naar de basis om te landen. De vliegtuigen gaan echt midden 

over het dorp Stiens. Al jullie antwoorden ten spijt heb ik geen 

enkel argument gehoord waarom de straaljagers niet een 

kilometer of 3 noordelijker kunnen vliegen een een beetje hoger. 

Ook dan hebben ze zicht op de landingsbaan. Natuurlijk hebben 

en houden we overlast maar waarom 8000 inwoners van een 

dorp de piloot moeten zien zitten ontgaat mij totaal. Weet ook 

dat de F35 ongeloofelijk meer lawaai maakt. Ik hoef geen 

reactie als jullie boodschap onbegrijpelijk dezelfde is als altijd. 

Als er enig zicht is op een oplossing dan hoor ik graag van U

VLI 1 MIL KLU J D Melder per email geïnformeerd over 

het lopende onderzoek naar 

mogelijkheden om het geluid van de 

F-35 te reduceren, waarin gekeken 

wordt naar zowel bestaande als 

nieuwe vliegprofielen. 

E

LW26465 15-07-2022 13:33 LEEUWARDEN 8918LR Geachte sectie Communicatie,

Dank voor uw snelle reactie op de klacht 14 juli j.l

 U geeft hierin aan dat men bezig om het geluid te verminderen. 

Echter duurt dit proces mijn inziens allemaal veel te lang want 

ondertussen worden wij als omwonenden dagelijks 

geconfronteerd met gigantische herrie wat weerkaatst tussen de 

gebouwen ook nu weer 90 Db. Het gaat ten koste van onze 

kwaliteit van leven e.d.

Helaas is de waarheid dat we hier dagelijks meerdere malen 

met 90 Db worden weggeblazen. Het geluid is ook 550 meter> 

hier erg storend..

VLI 1 MIL KLU J D Melder per email nogmaals 

geïnformeerd over het onderzoek 

naar vermindering hinder en het 

verloop ervan. Vervelend dat melder 

vindt dat het onderzoek niet snel 

genoeg naar haar zin gaat. Het is wat 

het is.

E
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LW26460 15-07-2022 14:55 MENAAM 9036NP Asociaal laag vliegen over Menaldum met vreselijk veel lawaai. 

Dat doe je niet boven een dorp!

VLI 1 MIL KLU J D Melder per email geïnformeerd over 

het lopende onderzoek naar 

mogelijkheden om het geluid van de 

F-35 te reduceren, waarin gekeken 

wordt naar zowel bestaande als 

nieuwe vliegprofielen. 

E

LW26464 18-07-2022 10:01 LEEUWARDEN 8918LR Goedemiddag,

wederom 91 Db en tot 2 maal toe 90 DB 9:56

Het geluid kaatst tussen de gevels en vergast door 

kerosine.10;52 loeiharde landing 84 Db Noord 

13:40 weer 88 Db en 4 minuten lang zwaar gebulder met de 

Zuidwesten wind, LKI is al onvoldoende 7  Rivm 

Luchtmeetnet.nl Toch weer extra kerosine- uitstoot. Dit moet 

zsm veranderen, ons geduld is zo langzamerhand helemaal 

op....

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhei

d, 

Milieubela

sting, 

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

LW26461 18-07-2022 10:50 STIENS 9051EJ Oorverdovend lawaai van overvliegende F35’s.  VLI 1 MIL KLU J D Melder per email geïnformeerd over 

het lopende onderzoek naar 

mogelijkheden om het geluid van de 

F-35 te reduceren, waarin gekeken 

wordt naar zowel bestaande als 

nieuwe vliegprofielen. 

E

LW26462 18-07-2022 10:55 BRITSUM 9055LR Vliegtuigen maken boven ons huis de draai en dan gereed te 

maken om te landen. Ik heb veel respect dat ze moeten vliegen. 

Maar je kunt wel een iets groter rondje maken boven de 

woonwijken, zodat mensen minder geluidsoverlast ervaren! Dit 

was een F-35 vliegtuig. Binnen een woonwijk. 

VLI 1 MIL KLU J D Melder per email geïnformeerd over 

het lopende onderzoek naar 

mogelijkheden om het geluid van de 

F-35 te reduceren, waarin gekeken 

wordt naar zowel bestaande als 

nieuwe vliegprofielen. 

E

LW26463 18-07-2022 10:55 BRITSUM 9055LR Geluidsoverlast f35, vloog te laag over woonwijk. Graag ruimer 

om woonwijk vliegen 

VLI 1 MIL KLU J D Melder per email geïnformeerd over 

het lopende onderzoek naar 

mogelijkheden om het geluid van de 

F-35 te reduceren, waarin gekeken 

wordt naar zowel bestaande als 

nieuwe vliegprofielen. 

E

LW26467 19-07-2022 14:40 LEEUWARDEN 8918LR Goedemiddag,

Ondanks het nationale hitteplan afgekondigd door het Rivm 

Rijksoverheid de LKI is momenteel 10 slecht en de temperatuur 

34C toch diverse doorstarts nu met 86 DW west 105 Marsum en 

Jelsum. Bij de vliegbasis is nog steeds net besef doorgedrongen 

dat dit niet kan! Nog geen week geleden een technische storing 

boven deze woonwijk; wat is het nu? Een zonnesteek?? 

Zoveel onnodige uitstoot kerosine en de Boeren maar de schuld 

van alles krijgen De waarheid vwb de vliegbasis geeft een ander 

geconstateerd beeld. Zowel bij de start/landing vanmiddag 86 

Db!!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhei

d, 

Milieubela

sting, 

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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LW26466 19-07-2022 14:42 MARSUM 9034GS Algemene klacht. Vermoedelijk de warmste dag van het jaar, 

iedereen probeert een beetje rust te vinden door de warmte en 

het heersende smog alarm. En wat doet defensie vliegen met 

veel kabaal en dan van 14:42 tot 14:47 extra bochtjes trekken 

en ook nog boven de huizen in de Tramstrjitte. Dit is totaal geen 

rekening houden met de bewoners rond de vliegbasis. Ik zie mij 

haast genoodzaakt tegen maatregelen te treffen bij deze 

situatie,s. 

VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof 4x doorstart (elk 

toestel één keer, voor oefenen 

noodprocedures) en aansluitend de 

landing. Combinatie warm weer met 

vliegtuiggeluid. Vervelend voor 

melder dat melder zo'n hinder hier 

van ondervindt. Geen verdere 

bijzonderheden gezien 

E

LW26468 20-07-2022 09:47 LEEUWARDEN 8918LR Goedemorgen,

Ondanks de nu al onvoldoende luchtkwaliteit (er is nog steeds 

een smogalarm RIVM) gewoon weer als vanouds plankgas 

geven met naverbranders en zuidwestenwind! West 87 knalt 

hier tegen de gevel, Noord 83  Marsum 112 geluid weerkaatst!

Dit geluid en uitstoot  had Defensie moeten laten horen met de 

Belevingsvluchten ipv gematigd te vliegen en liegen! De 

omwonenden zijn de dupe van dit wanbeleid en de 

verantwoordelijken zijn aan het wegkijken! Wie is hier de 

structurele overlastveroorzaker? Vergast door de kerosine!!

De afspraak is minder overlast bij starts en landingen het lijkt 

echt nergens naar tot nu toe!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhei

d, 

Milieubela

sting, 

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

LW26469 20-07-2022 10:38 LEEUWARDEN 8918LR Goedemorgen,

Het is weer bar en boos met het gigantische gejakker met 

landen en rondjes draaien ,horen en zien vergaat je hier. Tot 

overmaat van ramp ook nog even de grote vervuiler NAT 041 

tegelijk 10:33 alsof de luchtkwaliteit zoals aangeven in eerdere 

klachten al niet onvoldoende is..

Hoe kun je als vliegbasis zo verschrikkelijk  lak hebben aan de 

omgeving terwijl jezelf de omwonende hebt belazerd met de 

belevingsvluchten? Waar blijft het ''ware" verhaal?

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhei

d, 

Milieubela

sting, 

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

LW26470 20-07-2022 13:38 LEEUWARDEN 8918LT En weer massaal de lucht in met veel herrie. 

Luchtkwaliteit onvoldoende LKI 8..

En wat doet de vliegbasis ??..."gewoon" doorgaan met ernstig 

lucht vervuilen!

Onverantwoord gedrag...en een aanslag op de gezondheid van 

mens en dier in de omgeving!

Zelfs gisteren met een extreme temperatuur van 36* en smog 

alarm LKI 10..was dat blijkbaar nog geen reden om het 

vliegprogramma te staken...terwijl de rest van Nederland zo 

goed als stil lag. 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhei

d, 

Milieubela

sting

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

LW26471 20-07-2022 14:42 STIENS 9051KA 2x jsf luid, de grond trilde ervan VLI 1 MIL KLU J D Trillingen Melding betrof landende F-35's. Het 

toestel bepaalt zelf hoeveel gas het 

geeft om veilig te kunnen landen. 

Vanwege allerlei factoren kan er dus 

verschil zitten tussen landende 

vliegtuigen.

E
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LW26474 20-07-2022 14:43 STIENS 9051EP Vaak wordt een onnodig lijkend, extra rondje gevlogen voor de 

landing. Dit rondje gaar vaak recht over mijn huis, daarna wordt 

vaak gas gegeven om de bocht naar de landingsbaan te kunnen 

maken. 

Op genoemde tijdstip was gaf dit extra lawaai. 

Waarom het extra rondje voor de landing?

Waarom altijd over Stiens en niet om Stiens, als toch de intentie 

is om zo weinig mogelijk overlast te bezorgen?

VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof een circuitlanding. 

Melder per email uitleg gegeven over 

deze manier van aanvliegen en 

landen.

E

LW26472 20-07-2022 15:20 STIENS 9051KK 3e vliegtuig om 14.41: bedankt voor de oorpijn. Het was heerlijk. 

Of: veel te hard.

VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof een F-35 die middels 

een circuitlanding kwam landen op de 

vliegbasis. Melding bekeken, geen 

bijzonderheden kunnen vinden in 

afwijkend vlieggedrag of hoogte. 

Geen reactie gewenst

X

LW26475 21-07-2022 10:11 LEEUWARDEN 8918LR Goedemorgen,

Binnen een uur wederom gigantisch overlast met 92 Db west 

hier tegen de gevel 112 Marsum Hoe vaak moeten we nog 

herhalen dat wat hier gaande is onacceptabel is en het geluid 

tussen de gevels kaatst? Het internet /telefoon stoort en het 

zware gebulder/stank veroorzaken gezondheidsklachten!

Het geduld is helemaal op!

Misschien maar eens naar de  Oekraine gaan meer dam 

genoeg geoefend hier ten koste van de omwonenden.

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhei

d, 

Milieubela

sting, 

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

LW26477 21-07-2022 13:42 LEEUWARDEN 8918LT En  weer oorverdovend gebulder ! West 92 DB...

Kaatst hier recht tegen de flat..

Klinkt alsof er hier een motor full power op het balkon staat te 

draaien..

Vanochtend 10:12 zelfde verhaal...Is wel duidelijk dat de 

vliegbasis geen enkele boodschap heeft aan alle 

klachten..Lawaai wordt eerder erger dan dat er gedimd wordt 

zoals beloofd!

Asociaal en onacceptabel gedrag! 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhei

d, 

Milieubela

sting, 

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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LW26476 21-07-2022 13:47 LEEUWARDEN 8918LR Goedemiddag,

Zojuist wederom 92 Db west, horen en zien vergaat je net als 

vanochtend.  Om 13:47 nogmaals 89 DB en gemiddeld 85DB 

en kerosine uitstoot.

Nu nog steeds gebulder klinkt als onweer, waarom wordt er niet 

meer rekening gehouden met omwonenden. F 35 past niet 

boven woonwijk! 

Er is nu meer dan genoeg kostbare tijd verloren gegaan en we 

zijn geen stap verder gekomen.

Ondertussen worden we vergast, zelfs tijdens de Coronacrisis 

doorgevlogen en met Smog vorming met een zeer slecht 

luchtkwaliteit 10.Wat moeten wij nog verwachten van de 

vliegbasis zo langzamerhand? Waarom hebben jullie met de 

belevingsvluchten niet het ware geluid laten horen? In 

Noorwegen werden de huizen afgebroken en hier moeten wij 

met lede ogen toezien hoe ons leven onnodig wordt vernietigd!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhei

d, 

Milieubela

sting, 

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

LW26478 22-07-2022 10:36 LEEUWARDEN 8918LR Goedemorgen!

Zojuist weer doorstart en recht de lucht in boven de flat filmpje is 

gemaakt als zijnde wettelijk  geconstateerd bewijs! 85 Db Noord 

en 86 west Jelsum 113 wat bezielt jullie om ons als 

omwonenden zo te terroriseren? Onvolwassen kleutergedrag 

om met zulke moordwapens dit soort kunstjes uit te halen boven 

omwonenden c.q woonwijk!  n.b Een week geleden op 

donderdag14 juli hebben jullie ook al een vergelijkbare stunt 

uitgehaald onder het mom van technische storing! Er wordt 

weer aangifte gedaan Ook met opstijgen noord westen wind 

gewoon 85 west en noord  86 DB !! Wanner dringt het besef 

een door dat het zo niet verder kan?

Plus de extra onnodige uitstoot kerosine!

Deze manier van handelen heeft totaal niets meer met onze zgn  

 veiligheid te maken maar bewijst juist hoe onzorgvuldig jullie 

boven woongebied te werk gaan met alle risico's van dien! Klaar 

mee!!

Zeker net zo'n lange technische storing als sinds 24 december 

2021 geen inhoudelijke bevestiging per mail meer krijgen! 

Communicatie staat of valt door open en transparant zijn ipv 

liegen en bedriegen en maar stoicijns doorvliegen..

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhei

d, 

Milieubela

sting, 

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

LW26479 22-07-2022 14:15 MARSUM 9034HB 2x 2 F35 landden op vliegbasis Leeuwarden, de 1e twee, “ 

normale geluidshinder”, de laatste twee  leken een 

aanvliegcorrectie te moeten maken en daardoor ontstond een 

oorverdovend en hoog geluid, waarbij wij de oren moesten 

dichtdrukken om mogelijke gehoorschade te voorkomen, 

TRIEST!

VLI 1 MIL KLU J D Melder gesproken. Geprobeerd uitleg 

te geven over de ervaring die vliegers 

moeten opdoen met het nieuwe 

vliegtuig. Begrip getoond voor de 

hinder die melder ondervindt. 

Aangegeven dat we een onderzoek 

gestart zijn naar reductie van F-35 

geluid

J
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LW26480 25-07-2022 10:00 LEEUWARDEN 8918LR goedmorgen!

Zojuist weer 90 west wat hier tegen de gevel knalt op 550 meter 

en 2,4 km  en 84 Noordmet de zuidwestenwind het beton vliegt 

je hier om de oren en alles staat weer te trillen door dat 

gigantische gebulder plus vergast door de kerosine! Helemaal 

klaar met dit gedrag! Dit kan echt niet boven omwonenden! We 

krijgen hier constant de volle  lading..

Vlieg eens zonder die naverbrander en met bio kerosine en 

waarom zit er geen belasting op kerosine maar wel op benzine?

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhei

d, 

Milieubela

sting, 

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

LW26481 25-07-2022 15:04 STIENS 9051KA Enorme herrie VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof landende F-35's. Het 

toestel bepaalt zelf hoeveel gas het 

geeft om veilig te kunnen landen. 

Vanwege allerlei factoren kan er dus 

verschil zitten tussen landende 

vliegtuigen.

E

LW26482 26-07-2022 10:00 OENTSJERK 9062EA Ook in de zomervakantie gunt u mens, dier, natuur en klimaat 

geen rust. Stop met uw overlastgevende, vervuilende en 

klimaatontwrichtende activiteiten vanaf vliegbasis Leeuwarden 

en doek uw organisatie op alstublieft. U levert geen enkele 

duurzame bijdrage aan vrede en veiligheid.

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhei

d, 

Milieubela

sting, 

Trillingen

Structurele melder met activistische 

(anti-militaire) insteek. Melder per 

email geïnformeerd over hinder dat 

kan ontstaan bij opstijgen, landen en 

verplaatsen van gevechtsvliegtuigen 

van en naar oefengebieden

E

LW26483 26-07-2022 10:04 LEEUWARDEN 8918LR Goedemorgen!

Na een dik uur met gigantisch veel herrie doorstarts en 

noodlandingen 10:06 1502 111 Marsum  1501 111Jelsum nu 

helemaal klaar mee!!

Het volop in de remmen was hier te horen.. Vorige week ook al 

diverse malen meegemaakt het staat op film! Het is wachten op 

de fatale crash...Ook de extra kerosine-uitstoot is te idioot voor 

woorden!

Doorstart 10:43 weer loeihard en recht de lucht in op nog minder 

dan 550 meter afstand!!

9;59 85 DB West/Noord 100 Wyns 115 Jelsum waar zit je 

verstand om dit boven omwonenden te doen? Het antwoord is 

dat de vliegbasis haar oefeningen elders moet doen dit kan zo 

niet langer op deze basis en met deze gigantische overlast!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhei

d, 

Milieubela

sting, 

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

LW26484 26-07-2022 10:05 LEEUWARDEN 8918LT Goedemiddag,

Vanochtend de zoveelste nood-voorzorgslanding van een F-35 ( 

1502) door een "technisch mankement". Berichtgeving in de LC 

is een bevestiging van wat wij hier hoorden, overduidelijk een 

afwijkend geluid bij de landing!

Wanneer dringt het nu eindelijk eens door, dat het absurde 

gejakker boven bewoond gebied moet stoppen?

Moet er hier eerst een ramp gebeuren?? 

VLI 1 MIL KLU J D Angst, 

Gezondhei

d, 

Milieubela

sting, 

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

LW26486 26-07-2022 10:41 DRONRIJP 9035VK Oorverdovend lawaai VLI 1 MIL KLU J D Binnenkomst F-35 met technisch 

mankement, werd begeleid door een 

F-16 die doorstart maakte

X
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LW26485 26-07-2022 13:32 BRITSUM 9055ML We zaten in de tuin. Rond 13.30 uur De eerste 2 opstijgende 

straaljagers 

maakten een dergelijk lawaai dat het een PIJN sensatie gaf in 

de oren en het hoofd.  Het geluid dreunde en knetterde door het 

lichaam. 

Tja en dat melden we dan maar weer

in de wetenschap dat het niets zal veranderen. 

Helaas heeft de overheid besloten deze lawaaitoestellen aan te 

schaffen maar eigenlijk zouden we minimaal goede 

geluidsdempende koptelefoons uitgereikt moeten krijgen, want 

buiten verkeren als ze over-vliegen is geen pretje. 

VLI 1 MIL KLU J D Opstijgende F-35's, 2x 2 stuks. Geen 

bijzonderheden geconstateerd. Geen 

reactie gewenst/benodigd

X

LW26487 27-07-2022 10:54 JELSUM 9057RE Onacceptabele geluidspiek tijdens opstijgen van f35. Zeer 

ongebruikelijk start ( bijna verticaal omhoog met draai) wat 

zorgde voor veel geluid en trillingen. Autoalarm stond weer te 

brullen.

Reactie mag, mits die niet standaard is maar inhoudelijk over 

deze specifieke actie.

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

doorstart maakten na oefenen van 

noodprocedures. Melder wenst geen 

reactie, toch uitleg verstuurt over de 

reden van deze vliegbewegingen en 

uitleg gegeven over lopend 

onderzoek naar vermindering hinder 

van de F-35

E

LW26488 27-07-2022 10:54 LEEUWARDEN 8918LR Goedemorgen!

Respectloos gedrag net met doorstart en tot 2x toe recht de 

lucht in boven woonwijk na de noodlanding van gisteren! 89DB 

noord en 88 west!

Is hier overduidelijk te horen wat er aan de hand is en waarom 

de f 35 noodlandingen moet maken !

En dat na de noodlanding van gisteren, die f 35 worden door 

jullie helemaal opgeblazen! De eerste 2 konden wel 'normaal' 

opstijgen en landen de 3 en 4e is altijd raak overduidelijk raar 

motor geluid door het plankgas geven.

Dit is hetzelfde toestel wat op 14 juli jl een zgn technisch 

mankement had en vorige week ook diverse malen volop in de 

remmen ging! Ook gistermiddag gewoon weer de lucht in na de 

noodlanding en nu even plankgas boven woonwijk op een paar 

meter afstand!! Krankzinnig!!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhei

d, 

Milieubela

sting, 

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

LW26489 27-07-2022 10:55 LEEUWARDEN 8918LT Goedemiddag,

 

En weer worden er met veel kabaal ( Noord 89DB) en 

luchtvervuiling diverse doorstarts gemaakt. 

Onverantwoord en respectloos gedrag naar omwonenden. 

Klachten worden genegeerd...en beloftes om lawaai te dimmen 

niet nagekomen.

Zijn de noodlandingen van de afgelopen tijd dan nog steeds 

géén reden om het absurde vlieg gedrag aan te passen? 

Het is hier géén speeltuin...maar een plek waar mensen graag 

rustig en veilig willen wonen!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhei

d, 

Milieubela

sting, 

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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LW26492 28-07-2022 10:00 OENTSJERK 9062EA Inmiddels mag ruim bij u bekend zijn dat uw activiteiten op en 

vanaf vliegbasis Leeuwarden veel overlast veroorzaken, evenals 

vervuiling en uitstoot van broeikasgassen die zorgen voor 

ontwrichting van het klimaat. Helaas gaat u in uw 

standaardreactie op (mijn) klachten alleen in op de 

geluidshinder. Uw opmerking dat uw geluidsproductie binnen de 

toegekende geluidscontouren blijft, is echter onjuist, aangezien 

u nu vliegt met moordmachines die veel meer kabaal 

produceren dan de oude moordmachines. Ook uw opmerkingen 

over veiligheid raken kant nog wal. Met uw grote uitstoot van 

broeikasgassen draagt u juist enorm bij aan het grootste gevaar 

voor onze veiligheid: de opwarming van de aarde. Uw 

afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (veelal afkomstig uit 

“foute” landen) maakt de Nederlandse overheid bovendien erg 

kwetsbaar in haar internationale beleid ten aanzien van 

dergelijke landen. U spreekt ook over het beschermen van 

“onze” manier van leven en over “welvaart”. U bedoelt 

waarschijnlijk dat u een economisch systeem verdedigt dat zorgt 

voor grote ongelijkheid in de wereld evenals een ecologische 

catastrofe. Ook hiermee vergroot u juist de onveiligheid 

wereldwijd. Ik roep u daarom nogmaals op te stoppen met uw 

activiteiten en vliegbasis Leeuwarden te sluiten. Nog een tip: 

voor u reageert op klachten; lees het geschrevene nog even na. 

Het staat vol slordigheden. Dat doet niet erg respectvol aan 

richting de geadresseerden en lijkt me als “sectie  

communicatie” ook uw eer te na.

MEU 1 MIL KLU J D Gezondhei

d, 

Milieubela

sting

Structurele melder met activistische 

(anti-militaire) insteek. Melder per 

email geïnformeerd over het ontstaan 

van hinder bij opstijgen, landen en 

verplaatsen van gevechtsvliegtuigen 

van en naar oefengebieden. Tevens 

geïnformeerd over het  COVM

E

LW26494 28-07-2022 14:55 MARSUM 9034GN Drie F-35's zetten landing in. De laatste (allen 3601) gaf 

aanzienlijk meer geluid dan de eerste en tweede. 121 dBA gaf 

meetpunt bij Luniastate aan.

Waarschijnlijk kwam de vlieger verkeerd uit en moest deze 

drastisch gas geven. Gas geven duurde ook redelijk landing, 

daarna werd doorstart ingezet. Gaf schrikreactie.

VLI 1 MIL KLU J D X

LW26493 28-07-2022 15:00 LEEUWARDEN 8918LR Goedemiddag!

Ondanks alle klachten waarschuwingen en incidenten 

noodlandingen zojuist toch weer tot 2 maal toe recht de lucht in 

met barsten veel kabaal en uitstoot! Krankzinnig 

onverantwoordelijk is het boven woonwijk 2 dagen na de 

noodlanding en en dag na het kunstjes van gisteren! vwb het 

onderzoek naar de geluidsbelasting zijn jullie in Fase 1 geslaagd 

om per direct de oefeneningen naar elders te verplaatsen. Dit is 

respectloos gedrag naar omwonenden ga maar eens open en 

eerlijk verantwoording hieromtrent afleggen!86 west 83 Noord 

ga je even heel diep schamen en alle meetnetten dik in het 

rood!#3  aangiftes !!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhei

d, 

Milieubela

sting, 

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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LW26495 29-07-2022 13:38 BURDAARD 9112HN Wij ondervinden veel hinder van de straaljagers die eigenlijk 

elke werkdag precies tussen 13:30/13:40 over ons huis vliegen. 

Onze dochter wordt er elke middag huilend door wakker 

waardoor zij geen rust heeft. De straaljagers vliegen ook precies 

boven ons huis langs wat echt een heel hard geluid geeft. Wij 

wonen op de rand van het dorp en voor ons ligt een weids 

uitzicht, waar niemand er hinder van zal ondervinden. 

Is het perse nodig om precies boven ons huis te vliegen.?

VLI 1 MIL KLU J D Kinderen Vanwege oostenwind 05 in gebruik. 

Veelal draaien toestellen af naar 

oefengebied boven Noordzee en 

komen dan boven 3000ft langs/over 

Burdaard.

E
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