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LW00488 01-06-2022 10:42 LEEUWARDEN 8918LR Goedemorgen,

Nieuwe maand nieuw kansen, helaas is de houding van de 

vliegbasis onverbeterlijk! Met veel gebulder triling en stank met 

de zuidwesten wind nu recht over de 7 hoogflat richting 

Noordoosten! 95 Db west 88 Noord 99 DB

Wij als omwonenden zijn het spuugzat om afgescheept te 

worden met een standaardantwoord terwijl Defensie zelf constant 

in gebreke blijft en de zaken gedane beloften niet nakomt !!

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

LW00487 01-06-2022 10:50 LEEUWARDEN 8918LM Wanneer leren jullie je eens gedragen in plaats van als een stel 

idioten door het luchtruim te scheuren en jullie speeltjes op te 

blazen?

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

LW00489 01-06-2022 13:45 LEEUWARDEN 8918LR Goedmiddag,

Zojuist wederom met 96 DB west en 91DB Noord en vlak over de 

7 hoogflat Wat bezielt jullie met dit ontspoorde gedrag?? Hoezo 

geluid dimmen..??

Verklaar dat een even aan omwonenden COVM Gemeente 

Provincie Of zijn jullie allmaal lid van de wegkijkclub?? De 

vloeren en ramen trillen spullen vallen om en nog niet te spreken 

over de gigantische milieuvervuiling! Belazeren met de 

belevingsvluchten en maar meer van die bulderbakken 

aanschaffen!

VLI 1 MIL KLU J 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

LW00490 01-06-2022 13:45 LEEUWARDEN 8918LT Niet normaal meer dat gebulder van1503 en 1504!!

West 98 DB en Noord 89 DB asociaal!

 Wanneer gaan jullie die herrie nu eindelijk eens dimmen, zoals 

al zo vaak beloofd???

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

Melding Vlucht Reactie
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LW00491 02-06-2022 10:40 LEEUWARDEN 8918LR Goedemorgen,

Zojuist wederom met gigantisch gebulder recht omhoog de lucht 

in 94 Db West 84DBNoord

Hebben jullie na al die meldingen nog steeds niet door dat dit niet 

kan? Klachten worden genegeerd en ondertussen vangen we 

hier de meeste herrie door weerkaatsing tussen de hoge 

gebouwen.

De afspraak is om het geluid te dimmen waarom gebeurt dit niet? 

We worden afgescheept met standaardanwoorden ipv eerlijk 

verklaring!

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

LW00492 03-06-2022 11:15 LEEUWARDEN 8918LR Weer goed bezig met 92 Db West en 90 Noord en Oostenwind. 

Gigantisch gebulder en trilling stank!

Het maakt totaal niet uit welke richting er wordt gevlogen het is 

gewoon asociaal plankgas geven met naverbrander boven 

omwonenden! Asociaal om met 4 F35 zo rond te jakkeren! 

Hoezo geluid dimmen en minder lawaai bij start en landing? Stop 

met het verkondigen van deze leugens en maak stop met dit 

zinloze geweld.

De oorlog is hier nu uitgebroken Vliegbasis-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

LW00496 03-06-2022 11:15 LEEUWARDEN 8918LT Goedemiddag,

Niet meer normaal die herrie 5441,5442, 5443 en 5444! West 

92Db, Noord 90 DB.

Opstijgen met naverbrander! Extra luchtvervuiling!

Gemakshalve weer even vergeten, dat hier ook nog mensen 

wonen?? 

Hoezo geluid dimmen...en hoe lang moet het nog duren voor de 

vele beloftes eindelijk eens worden nagekomen?

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhe

id, 

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

LW00493 03-06-2022 12:36 LEEUWARDEN 8918LR De bulderbakken komen terug na diverse doorstarts rondjes 

draaien oorverdovend geluid 12:36 bijna botsing in de l 5441 542 

3601.Veel te dicht op woonwijk met dat gestunt al zo vaak 

aangeven er moet zeker het zoveelste "íncident' plaatsvinden.. 

Hoe hardleers kin je zijn??13;33 85 Db Noord alle meetnetten 

minuten lang in rood!

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

LW00494 03-06-2022 13:41 LEEUWARDEN 8918LR Gefeliciteerd!! 94 Db west 90 Noord en het internet lag er weer 

uit, jullie worden hartelijk bedankt!!

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

LW00495 03-06-2022 13:50 LEEUWARDEN 8918LM En ja hoor, vanochtend was het alweer raak. De ramen trilden er 

bijna uit, buiten zitten of bellen werd weer eens onmogelijk 

gemaakt. En dit gaat dag in dag uit zo. Wanneer luisteren jullie 

eens naar de omwonenden. Ben dat geklaag zolangzamerhand 

wel zat. Heb wel wat beter te doen. 

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

over vliegbewegingen en daarbijhorend geluid. 

Melder staat niet open voor onze uitleg. Met 

COVM vertegenwoordiger besproken hierop 

niet meer te reageren. Melder krijgt alleen nog 

een ontvangstbevestiging

X
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LW00497 07-06-2022 14:05 LEEUWARDEN 8918LT "Geweldig" het gebulder. Noord 80DB, West 83 DB.

Door westenwind hier gelijk als op West!

Door zware trilling in de flat wederom uitval van Internet...dit ook 

namens bewoner nr. 52.

Door uitval van Internet mislukt het maken van een belangrijke 

Back up..!! Alle moeite voor niks!

Jullie worden weer "hartelijk bedankt"!

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

over vliegbewegingen en daarbijhorend geluid. 

Melder staat niet open voor onze uitleg. Met 

COVM vertegenwoordiger besproken hierop 

niet meer te reageren. Melder krijgt alleen nog 

een ontvangstbevestiging

X

LW00498 07-06-2022 14:12 LEEUWARDEN 8918LR Hoe hardleers kun je zijn met zoveel gebulder hier de omgeving 

terroriseren en totaal geen oog te hebben voor de terecht 

ingediende klachten!

Het internet viel voor de zoveelste keer uit plus de telefoon jullie 

maken hier alles kapot  met dat idioten gebulder en stank met de 

westenwind!

Autistisch Narcistisch gedrag door alles te negeren!

Schaam je heel diep met het belazeren van de belevingsvluchten 

en maar meer van die bulderbakken aanschaffen met je 

schijnveiligheid!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhe

id, 

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

LW00499 08-06-2022 10:46 OENTSJERK 9062EA Helaas blijft u op vliegbasis Leeuwarden ook vandaag bezig met 

uw vervuilende, ziekmakende, overlastgevende en de 

klimaatcrisis versterkende activiteiten. Militarisme en militaire 

activiteiten leveren op geen enkele wijze een bijdrage aan het 

oplossen van de problemen in de wereld, dus stop aub 

onmiddellijk met uw bezigheden en sluit vliegbasis Leeuwarden. 

Alvast dank voor de medewerking!

ONB 1 ALG KLU X D Gezondhe

id, 

Milieubela

sting

verzoek van melder om te stopen en vliegbasis 

te sluiten. Wij voeren een grondwettelijke taak 

uit en beslissen niet zelf over taken die wij 

uitvoeren. Info over de 3 hoofdtaken van de 

krijgsmacht

E

LW00501 09-06-2022 14:02 LEEUWARDEN 8918LR Waar halen jullie het gore lef vandaan om maar door te gaan met 

deze zinloze terreur met die bulderbakken?? Internet vliegt er 

weer uit de telefoon door de trillingen en de de verbinding met de 

KPN zendmast wordt weer verbroken. Weer 90 Db en langdurig 

zwaar gebulder wat hier tegen de gevels en tussen de hoge 

gebouwen weerkaatst!

Vloeren en ramen trillen krijgen er spontaan hoofdpijn van en 

bedankt!  Vieze kerosine uitstoot!

Hoe vaak moeten we het nog aangeven zijn jullie soms 

dementerend??Geluid Dimmen!! Asociaal gedrag is het en dit 

soort praktijken horen niet boven omwonenden Ga maar naar het 

buitenland!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhe

id, 

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

LW00502 09-06-2022 14:02 LEEUWARDEN 8918LT Goedemiddag.

En wéér wordt er met veel gebulder opgestegen...West 90DB! 

Het kabaal kaatst  rechtstreeks tegen de niet geïsoleerde flat!

We zien de straaljagers hier vanuit de woning opstijgen. 

Hoe lang moeten we nog wachten, tot het eindelijk eens duidelijk 

wordt, dat dit zo niet kan in een bewoonde gebied. 

Ramen en vloeren trillen hier.. en door de trilling storingen met 

Internet... om van de kerosine stank maar te zwijgen. 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhe

id, 

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

LW00500 09-06-2022 14:03 MENAAM 9036LN Alweer is binnen met de ramen en deuren dicht het geluid zo 

hard dat de tv niet te volgen is!

VLI 1 MIL KLU J D Info en link over geluidhoeveelheid en 

vlieghoogten. Info en link over opdracht NLR 

om te kijken naar opties geluidsbeperkende 

mogelijkheden

E

Pagina 3 van 16  v3.0  11/1/2022 1:12:18 PM



LW00504 13-06-2022 09:55 LEEUWARDEN 8918LR Wederom met barstens veel gebulder en kerosine stank de lucht 

in meetpunt West is er al uit geknald net las het internet stoorde. 

Waarom wordt er steeds zo dicht bij  de zendmast en boven de 

gebouwen gevlogen terwijl het bekend  hoe het geluid hier tussen 

de hoge gebouwen weerkaatst?

Geluid dimmen was o.a de afspraak er wordt nergens wat 

meegedaan klachten worden genegeerd terwijl hier het geluid en 

stank een drama is geworden.83 Noord 85 89 west 112 Marsum 

weerkaatst. Vergast door de kerosine West Noord>

Het is zo langzamerhand steeds grotere doofpotaffaire geworden 

Klachten worden structureel genegeerd en er wordt nog steeds 

geen bevestiging hiervan gestuurd ook allemaal onder het mom 

van zgn "technische storing" vwb de stikstof uitstoot zijn jullie de 

grootste vervuilers!!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhe

id, 

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

LW00503 13-06-2022 09:55 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof opstijgende toestellen, weg van 

woning van melder, die op ruim 5 kilometer van 

de basis en niet in de aanvliegroute woont. 

Inhoud melding is steeds hetzelfde, ook geen 

reactie benodigd/gewenst. Sprake van 

structurele melder

X

LW00505 13-06-2022 15:16 OENTSJERK 9062EA Militaire toestellen vliegen ook deze dag laag over Friesland en 

het Waddengebied. Dit zorgt voor overlast, vervuiling en uitstoot 

van broeikasgassen. U draagt zo bij aan de klimaatcrisis, 

biodiversiteitscrisis en de verslechterende leefomgeving voor 

mens en dier. Stop daarom uw militaire activiteiten en sluit per 

ommegaande  vliegbasis Leeuwarden. Namens de aarde, alvast 

dank!

VLI 1 MIL KLU J D Dieren, 

Gezondhe

id, 

Milieubela

sting

voeren grondwettelijke taak uit. E

LW00506 13-06-2022 15:20 JELSUM 9057RE Hoe is het mogelijk dat ze zulke grote verschillen zijn tussen de 

landingen van de F-35 vandaag?

In de ochtend rond 11:00 uur een landing van 91 dBA (5441). In 

de middag 15:20 108 dBA (5442). Dit is een gigantisch verschil! 

A.u.b. niet het verhaal van auto-pilot landingen opnieuw 

uitleggen, dat weet ik inmiddels wel. Kunnen jullie het 

vlieggedrag ook structureel aanpassen?

VLI 1 MIL KLU J D verschil tussen ochtend en middag in dBA 

wordt verklaard dat er ochtend ervaren vliegers 

zijn en in de middag de jonge vliegers, zitten 

nog middenin transitiefase. info over opdracht 

NLR

E

LW00507 14-06-2022 09:58 LEEUWARDEN 8918LR Weer 90 Db west en langdurig gebulder door die bulderbakken 

met de westenwind en kerosinestank! Hoe hardeers kun je zijn 

met je zgn geluid dimmen en minder overlast bij start en 

landingen etc etc'als je op basis van leugens een oorlog moet 

winnen heb je bij voorbaat al verloren

Alle klachten negeren "goed bezig"

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhe

id, 

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

LW00508 14-06-2022 09:58 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof opstijgende toestellen, weg van 

woning van melder, die op ruim 5 kilometer van 

de basis en niet in de aanvliegroute woont. 

Inhoud melding is steeds hetzelfde, ook geen 

reactie benodigd/gewenst. Sprake van 

structurele melder

X
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LW00509 14-06-2022 13:46 LEEUWARDEN 8918LR Weer 88 Db West dat is hoger dan op ft staat aangegeven we 

worden hier zowat weggeblazen door het gigantische gebulder en 

vergast door de kerosine en dat op 550 meter en weer storing 

internet door de trilling zendmast 550 meter!!

Nog nooit zo'n slecht organisatie meegemaakt die niets doet met 

de klachtenregen!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhe

id, 

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

LW00511 15-06-2022 09:53 LEEUWARDEN 8918LR Wederom met gigantisch gebulder en kerosinestank de lucht in 

85 west 81 Noord Jelsum 110 Wyns 98 het geluid weerkaatst 

waarom wordt er niets mee gedaan?? Geluid dimmen rekening 

houden met omwonenden minder overlast starts en landingen.. 

Noord Oost of Zuidwest = overlast 9:59 83 Noord 83  west 80 

Jelsum 114 noemen jullie dit geluid dimmen..?? 

Belazeren bij de Belevingsvluchten dus totaal geen rechten om 

hier de omgeving zo te terroriseren! 

Structureel de klachten negeren, het is schandalig!

Vliegbasis is de grootste vervuiler eigent zich steeds meer ruimte 

toe op basis van berekeningen die voor geen meter kloppen.. 

Alles geheim voor de ""schijnveiligheid" en ondertussen 

belazeren!!

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

LW00510 15-06-2022 09:56 WYNS 9091BE Geluidsoverlast overvliegende straaljager VLI 1 MIL KLU J D Melder wenst geen reactie te ontvangen. 

betreft ochtend wave

X

LW00512 15-06-2022 13:52 LEEUWARDEN 8918LR Weer loeihard met gigantisch gebulder de lucht in de vloeren en 

ramen staan te trillen scheuren komen in de muren en vloeren en 

ramen trillen Het hel gebouw trilt mee moet het soms eerst 

instorten

West 83 noord 82 veel luider door weerkaatsing Jelsum 114 en 

Wyns 98 Db 

13:46 het lijkt wel een aardbeving waar zijn jullie mee bezig?? 

116 Jelsum West Noord 83>>

Defensie komt de gedane afspraken niet na vwb geluid dimmen 

minder overlast starts en landingen rekening houden met de 

omgeving! het wordt biju de dag erger, hoogste tijd at er van 

hogerhand wordt ingegrepen! Grootste vervuilers aller tijden!!

VLI 1 MIL ONB J D Gezondhe

id, 

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

LW00516 15-06-2022 14:44 LEEUWARDEN 8918LR Weer goed bezig he met deze terreurdaden Ga je even heel diep 

schamen na alle ellende die jullie hier al hebben veroorzaakt met 

die illegale praktijken!! Als je niet kunt gedragen moet je 

opdonderen dus sluiten met die BAsis Wegwezen!!

Het is misdraging op misdraging het moet afgelopen zijn ander 

word er met jullie afgerekend!

Het is hier een aaneenschakeling van asociale capriolen hoogte 

tijd om er voor eens en altijd mee af te 

rekenen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

eerst continua allenmal irritante rondjes rond 14"00 uur en nu 

weer diverse doorstart hier boven omwonenden loodrecht de 

lucht in en dan volop ion de remmen. Gek he dat de banen tot 

gort zijn gereden.. Incident heftruck was waarschuwing.. 

 LAMSTRALEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhe

id, 

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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LW00529 15-06-2022 14:45 DRONRIJP 9035VK Veel lawaai VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof opstijgende vliegtuigen. Volgens 

procedure. Geen verdere reactie gewenst

X

LW00513 15-06-2022 14:50 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor GRO 1 MIL KLU X D Melding betrof opstijgende toestellen, weg van 

woning van melder, die op ruim 5 kilometer van 

de basis en niet in de aanvliegroute woont. 

Inhoud melding is steeds hetzelfde, ook geen 

reactie benodigd/gewenst. Sprake van 

structurele melder

X

LW00517 15-06-2022 14:52 LEEUWARDEN 8918LT Goedemiddag,

Absurd, met veel gebulder rondjes jakkeren en doorstarts 

maken..84DB op Noord !!

Horen en zien vergaat ons hier!

Niet meer normaal die herrie.

En nog steeds verandert er niets, ondanks de vele beloftes om 

lawaai te zullen dimmen..

Respectloos gedrag naar ons als 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

LW00515 15-06-2022 14:52 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor VLI 1 MIL KLU X D Melding betrof opstijgende toestellen, weg van 

woning van melder, die op ruim 5 kilometer van 

de basis en niet in de aanvliegroute woont. 

Inhoud melding is steeds hetzelfde, ook geen 

reactie benodigd/gewenst. Sprake van 

structurele melder

X

LW00519 16-06-2022 10:00 LEEUWARDEN 8914AH Is het nu echt nodig dat die straaljagers met zoveel lawaai 

opstijgen? Het thuiswerken wordt mij zo erg lastig gemaakt.

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

Betreft gebruik afterburner vanwege grote 

hoeveelheid vogels. 

E

LW00523 16-06-2022 10:00 LEEUWARDEN 8918LM Ik heb er zo genoeg van. Iedere dag is het raak. Totaal geen 

rekening wordt er met de bewoners gehouden. Buiten zitten 

wordt een hel. Jullie verstieren iedere dag. Of de basis moet hier 

weg of jullie moeten ons een oprotpremie geven zodat we ergens 

anders kunnen wonen waar jullie ons leven niet vergallen! Ik blijf 

niet bezig!!!

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

LW00520 16-06-2022 10:00 OENTSJERK 9062EA Op bezoek in Leeuwarden: de geluidsoverlast is enorm, nog los 

van de vervuiling en uitstoot van broeikasgassen. Stop met 

vliegen en sluit vliegbasis Leeuwarden. Alvast dank voor de 

medewerking.

VLI 1 MIL KLU J D Afterburner gebruikt, vanwege veiligheidsissue 

vanwege een grote hoeveelheid vogels. 

Veiligheid heeft prioriteit en dat is dan ook de 

reden waarom er voor gekozen is met 

afterburner te starten vandaag.  

E

LW00518 16-06-2022 10:01 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor VLI 1 MIL KLU J D Melder wenst geen reactie te ontvangen. 

Gebruik afterburner vanwege veiligheidsissue - 

grote hoeveelheid vogels

X

LW00521 16-06-2022 10:02 LEEUWARDEN 8915GE Ik moest stoppen met mijn tuinbezigheden. De herrie is niet te 

verdragen. Ook niet voor mijn dieren, die ineen duiken.

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

Gebruik afterburner vanwege veiligheidsissue 

grote hoeveelheid vogels

X

Pagina 6 van 16  v3.0  11/1/2022 1:12:18 PM



LW00524 16-06-2022 10:02 LEEUWARDEN 8918LR 96 Db West hoe asociaal kun je zijn LIEGBASIS??

Jullie zijn gewaarschuwd binnenkort volgen 

MAATREGELEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Grootste stikstofprobleem ligt 

bij de Vliegbasis Leugenaarsclub!!

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

LW00525 16-06-2022 10:02 LEEUWARDEN 8918LT Goedemorgen,

Een wel erg wrede verstoring van de prachtige zonnige en rustige 

ochtend!

Absurd, 96DB op West!! 5441 steeg loodrecht op.

Vanaf het balkon duidelijk te zien. 

Er is niet veel fantasie voor nodig om te snappen, dat het kabaal 

hier in het 1e hoge gebouw in de wijk minstens zo luid klinkt. 

Meetpunten staan tussen de bebouwing..en "vangen" minder 

herrie dan wij hier.

Voor Marsum wellicht minder lawaai, door loodrecht op te stijgen, 

maar hier des te meer!

Gebulder was hier letterlijk oorverdovend! Alles trilde in de 

woning. 

Dit is onacceptabel en asociaal gedrag...DOE ER IETS AAN!!.. 


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

over vliegbewegingen en daarbijhorend geluid. 

Melder staat niet open voor onze uitleg. Met 

COVM vertegenwoordiger besproken hierop 

niet meer te reageren. Melder krijgt alleen nog 

een ontvangstbevestiging

X

LW00522 16-06-2022 10:02 WIRDUM 9088BE Alsof de hemel vergaat, terwijl wij aan de zuid kant van 

Leeuwarden wonen.

VLI 1 MIL KLU J D Afterburner gebruikt, vanwege veiligheidsissue 

vanwege een grote hoeveelheid vogels. 

Veiligheid heeft prioriteit en dat is dan ook de 

reden waarom er voor gekozen is met 

afterburner te starten vandaag.  

E

LW00514 16-06-2022 15:00 MARSUM 9034GA Ongelooflijk veel lawaai en schudden op de bank bij de daling 

van verschillende vliegtuigen.

VLI 1 MIL KLU J D info en link over opdracht aan NLR. Geen wet- 

of regelgeving met max.aan geluidsproductie

E

LW00526 17-06-2022 13:30 FRANEKER 8802VD Wederom een abnormaal stuk herrie. Echt oorverdovend. Al 

eerder gemeld maar wordt niets mee gedaan. Ga boven zee 

vliegen.  

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

hoogtes variërend van 1,8 tot 2,5 kilometer 

langs de woning van melder vlogen. Toestellen 

waren op weg naar de oefengebieden boven 

de Noordzee. Volgens procedure. Melder 

hierover per email geïnformeerd

E

LW00527 17-06-2022 14:41 STIENS 9051SB Het is vanmiddag  helaas weer bar en boos... VLI 1 MIL KLU J D Melder telefonisch gesproken, uitleg gegeven 

over doorstartende vliegtuigen en de wens 

uitgesproken vooral met elkaar in gesprek te 

blijven

J

LW00528 17-06-2022 14:42 MARSUM 9034GV 117 db

Vrijdagmiddag 17 juni Marsum 27 graden. Waar denk je dat ik 

mij bevond op dat moment?! 

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

vanaf baan 23. Melder hierover per email 

geïnformeerd

E
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LW00530 20-06-2022 13:56 LEEUWARDEN 8918LR Geluid dimmen en rekening houden met omwonenden is de 

afspraak en minder overlast bij start en landing. 

#Waaromgebeurt dit niet ? Defensie houdt zich aan geen enkel 

gemaakte afspraak! Het is ronduit schandalig met gigantisch 

gebulder en kerosine stank op 550 meter hier blijven rond 

jakkeren! 88 Db =west en114 Marsum en langdurig boven de 85 

Db Vanochtend 89 DB west ! Hoie vaak moeten we het nog 

herhalen dat het geluid tussen de hoge gebouwen kaatst? Wat 

doet Defensie ermee: Helemaal niets!!!!!!!!!!!!!!!!

Klachten worden zelfs genegeerd en nog steeds geen 

inhoudelijke bevestiging klachten per mail zodat er nog meer in 

de doofpot verdwijnt!!

Belazeren met het geluid tijdens de belevingsvluchten geen 

vergunning op orde achterhouden relevante informatie etc etc!!!

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

LW00531 21-06-2022 10:00 LEEUWARDEN 8918LR Wederom met gigantisch gebulder de lucht in alles staat hier te 

trillen en vergast door de kerosinestank met de westenwind 

meetpunt west ligt er al uit 84 DB .. Het geluid moet gedimd 

worden en de uitstoot verminderd! Defensie is de grootste 

structurele vervuiler en negeert alle klachten en hecht totaal geen 

warde aan goed relatie met buren omwonenden! Gebakken lucht!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhe

id, 

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

LW00534 21-06-2022 13:43 LEEUWARDEN 8918LR Wat zijn jullie ook verschrikkelijke asociale klootzakken om hier 

met 98 DB recht omhoog bij de zendmast op 550 meter vanaf 

hier de lucht in te gaan!! De uitstoot is gigantisch en maar roepen 

geluid dimmen, allemaal leugens van een corrupte criminele 

Organaisatie met je zgn "ongeval"

wees eens eerlijk en transparant naar buiten toe ipv constant 

alles zo te manipuleren. Wij als omwonenden zij het vertrouwen 

helemaal kwijt!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhe

id, 

Milieubela

sting, 

Taalgebru

ik, 

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

LW00535 21-06-2022 13:43 LEEUWARDEN 8918LT Goedemiddag,

En al weer enorm veel gebulder bij opstijgen 5442 en 5443, 

meetpunt west

98 DB met weerkaatsing hier tegen het gebouw door 

westenwind!!

Het is blijkbaar een lange leerweg om het kabaal zoals beloofd te 

verminderen. 

Door trilling op sommige plekken hier in de flat wéér uitval van 

Internet en telefoon...niet normaal meer!

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

over vliegbewegingen en daarbijhorend geluid. 

Melder staat niet open voor onze uitleg. Met 

COVM vertegenwoordiger besproken hierop 

niet meer te reageren. Melder krijgt alleen nog 

een ontvangstbevestiging

X

LW00533 21-06-2022 13:45 LEEUWARDEN 8913GR Willen jullie alsjeblieft die f35 op de schroothoop parkeren? De 

geluidsoverlast is niet te harden hier in de Vossenparkwijk in 

Leeuwarden. Als ik aan het bellen ben (BINNEN!?) versta ik de 

ander nauwelijks. Dit moet verboden worden zo erg is dit!

Svp parkeren in de Noordzee ben er spuugzat van! De f16 was 

tenminste acceptabel herrie. De F35 gaat door merg en been.

VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof 3 F-35's die met gebruik van 

naverbrander opstegen vanaf RW23. Dit was 

nodig omdat er zich grote vogels in de 

vliegrichting bevonden. Door de naverbrander 

vlogen de F-35's sneller hoog en konden zo 

veilig voor vlieger en omgeving opstijgen

E
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LW00532 21-06-2022 13:50 LEEUWARDEN 8919BC Enorme herrie van die vliegtuigen, de ramen rammelen in de 

kozijnen. Gistermiddag hetzelfde verhaal.

VLI 1 MIL KLU J D Betrof opstijgende F-35's met gebruik van 

naverbrander vanwege verhoogde 

aanwezigheid van grote vogels (meeuwen) die 

niet verjaagd konden worden. Vanwege 

vliegveiligheid is daarom besloten om de 

naverbrander te gebruiken om sneller hoogte 

te winnen

X

LW00536 21-06-2022 14:52 STIENS 9051KA 2 x f35, eerste oké... tweede zet even gas bij waarna de orient trilt VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof twee landende F-35's. Landen 

gebeurd doordat de F-35 automatisch gas 

geeft. Daardoor kan er verschil zitten tussen 

vliegtuigen. 

E

LW00538 22-06-2022 09:48 LEEUWARDEN 8918LR Weer 89 DB West en 84 Noord en langdurig gebulder en stank. 

Hoe hardleers kun je zijn door alle gemaakte afspraken niet na te 

komen en de klachten te negeren Zelfs een inhoudelijke 

bevestigen valt nu inde de noemer doofpotaffaire! 

Defensie is zo langzamerhand zeer ongeloofwaardig door al dat 

liegen en bedriegen! Hoezo technische storing met 

ontvangstbevestiging klacht Met voorbedachte rade zaken 

verdoezelen,

wat vinden jullie nu zelf van dit gedrag naar omwonenden??

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhe

id, 

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

LW00537 22-06-2022 09:50 LEEUWARDEN 8918LM Hou eens op met dit terreur. Wij willen ook leven! 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

LW00539 22-06-2022 11:06 LEEUWARDEN 8918LR Jullie moeten nu even heel snel dimmen met 86 Db en weer veel 

te dicht boven de woonomgeving hier de buurt terroriseren! Het 

moet afgelopen zijn met deze extremen overlast herrie en stank! 

 Lucht is al 7 Onvoldoende  Rivm luchtmeetnet.nl 

De boeren kunnen beter de basis bezetten de grootste vervuilers 

en huichelaarsclub!

Belazeren bij de belevingsvluchten en maar hoog van de toren 

blazen hoogste tijd dat jullie dimmen!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhe

id, 

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

LW26375 22-06-2022 13:40 KOARNJUM 9056PX Vliegt hierboven een straaljager die alleen maar rondjes vliegt, 

oorverdovend lawaai. Kan zelf niet buiten zitten met dit weer

VLI 1 MIL KLU J D Prettig gesprek, vind moment van overlast van 

geluid door overvliegen F-35 te hoog.

J

LW00540 22-06-2022 13:41 LEEUWARDEN 8918LR Het moet afgelopen zijn met deze terreurbasis anders worden 

jullie uit de lucht geschoten !!

structurele bedriegers en bedreigers met asociale gedrag 94 DB 

west 86 Noord jullie zijn gewaarschuwd zatte torren met je 

heftruckverhaal!

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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LW26378 25-06-2022 13:15 MARSUM 9034XA Vertrekkende toestellen, mogelijk voor veteranendag met en wel 

zeer afwijkende vertrekprocedure.

Ik vraag mij af of de anders zo hoog in het vaandel staande 

veiligheid hiermee gewaarborgt werd en zo ja of het dan 

eenvoudiger is om vliegprocedures te wijzigen.

VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof vier F-35's die vanaf RW23 

vertrokken voor een fly by boven Den Haag 

ihkv Veteranendag 2022. Vanwege vogels in 

de vertrekroute is met naverbrander 

opgestegen en geen bochtje om Marssum 

gemaakt. Melder hierover geïnformeerd.

E

LW26376 25-06-2022 13:16 BLESSUM 9032XC Er vliegen minimaal 3 vliegtuigen veel te laag over ons dorp. Ik 

hoop dat er geen oorlog uitgebroken. 

VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof vier F-35's die vanaf RW23 

vertrokken voor een fly by boven Den Haag 

ihkv Veteranendag 2022. Vanwege vogels in 

de vertrekroute is met naverbrander 

opgestegen en geen bochtje om Marssum 

gemaakt. Melder hierover geïnformeerd.

E

LW26377 25-06-2022 13:16 MARSSUM 9034GA Er stegen net een aantal JSF’s op in een andere richting dan 

normaal en daardoor recht over onze tuin met een oorverdovend 

lawaai. Onze kinderen en hond wisten niet waar ze het zoeken 

moesten. Dit levert echt een risico op gehoorschade op. Het is 

vandaag zaterdag en normaal gesproken vliegen ze dan niet. 1 

JSF draaide om z’n as recht boven onze tuin. Dit soort 

bewegingen horen niet bij het opstijgen zo laag boven ons dorp.

VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof vier F-35's die vanaf RW23 

vertrokken voor een fly by boven Den Haag 

ihkv Veteranendag 2022. Vanwege vogels in 

de vertrekroute is met naverbrander 

opgestegen en geen bochtje om Marssum 

gemaakt. Melder hierover geïnformeerd.

E

LW26379 25-06-2022 13:30 LEEUWARDEN 8918LM Het is verdomme toch niet te geloven, nu vliegen jullie zelfs in het 

weekend. Als ik dat idiote geraas nog niet genoeg heb gehoord! 

Het gaat maar door, week in week uit, bijna iedere dag. Kan me 

zolangzamerhand geen hol schelen wat voor missie of excuses 

jullie nu weer hebben, ik heb schoon genoeg van jullie gedrag en 

wil mijn leven terug! Of een oprotpremie zodat ik ergens opnieuw 

kan beginnen waar het wel rustig is. Volgens mij interesseert het 

jullie ook helemaal niets dat mensen door jullie gedrag 

hartklachten krijgen en zelfs het risico lopen om dood neer te 

vallen. Staan jullie er wel eens bij stil hoe slecht dit is voor de 

gezondheid van jullie medemens of zijn jullie alleen maar bezig 

met dat achterlijke machogedrag want dat is het!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhe

id

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

LW26383 25-06-2022 13:30 MARSUM 9034GS Veel herrie en een afwijkende startroute!

Er werd over het dorp gevlogen en er werden enige capriolen in 

de lucht uitgevoerd.

Doel van de missie is mij uiteraard bekend maar is wist niet dat 

er een nieuwe start/landingsbaan aangelegd was en ik woon hier 

inmiddels 42 jaar

Neem aan dat er geen sprake was van spoed......

VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof vier F-35's die vanaf RW23 

vertrokken voor een fly by boven Den Haag 

ihkv Veteranendag 2022. Vanwege vogels in 

de vertrekroute is met naverbrander 

opgestegen en geen bochtje om Marssum 

gemaakt. Melder hierover geïnformeerd.

E
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LW26396 25-06-2022 13:30 MARSUM 9034XC Op zaterdag 25 juni 2022, tijdens de veteranendag, vlogen er om 

ongeveer 13:30 3 vliegtuigen over met een enorm kabaal. Er 

werd gevlogen alsof er een noodsituatie was, snel de lucht in met 

een hels kabaal. Nu vandaag, op maandag 27 juni 2022, gebeurt 

er wederom hetzelfde. Zonder nood met een enorm kabaal 

schieten de vliegtuigen de lucht in. Dat er geoefend moet worden 

is tot hier aan toe, maar dat dit op deze manier gaat, lijkt ons niet 

noodzakelijk. Normaal gesproken konden de kinderen nog wel 

buiten zijn als er een vliegtuig over vliegt, maar met dit lawaai 

moeten de oren wel bedekt worden. Gehoorbeschadiging zou 

niet raar zijn door de manier waarop het nu gaat. De kinderen 

worden er wakker van, met name de baby die buiten ligt te 

slapen in de kinderwagen. Volwassenen en kinderen kunnen zelf 

de oren nog bedekken, maar met mooi weer kunnen we de 

jongsten niet eens mee naar buiten nemen. 

VLI 1 MIL KLU J D Kinderen Melding betrof vier F-35's die vanaf RW23 

vertrokken voor een fly by boven Den Haag 

ihkv Veteranendag 2022. Vanwege vogels in 

de vertrekroute is met naverbrander 

opgestegen en geen bochtje om Marssum 

gemaakt. Melder hierover geïnformeerd.

E

LW26380 25-06-2022 14:20 LEEUWARDEN 8918LM Dit is toch niet te geloven, het is weekend! Sodemieter op! 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

LW26382 25-06-2022 14:22 HURDEGARYP 9254GG Er vloog zo juist een straaljager bijzonder laag over het dorp met 

heel veel lawaai, niet normaal. Zo laag hebben we het nog nooit 

mee gemaakt

VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof een VFR-vlucht van 4 F-35's na 

afloop van de Veteranendag fly by. Daarbij is 

op 1500 voet over Hurdegaryp gevlogen. Dit is 

toegestaan. Melder hierover per email 

geïnformeerd

E

LW26387 25-06-2022 14:23 RINSUMAGEAST 9105KW Zojuist kwamen er 4 straaljagers over ons huis zo vreselijk laag 

dat ik dacht dat de schoorsteen er af vloog.

Dit was niet normaal.

Of was dit een oorlog dreiging ergens boven de wadden , dan 

kan ik e.e.a, begrijpen.

Maar als dit een normale oefening was dan is dit uiteraard 

schandalig.

Gaarne uw reactie 


VLI 2 MIL KLU J D Melding betrof een VFR-vlucht van 4 F-35's na 

afloop van de Veteranendag fly by. Daarbij is 

op 1500 voet over/in de buurt van woning van 

melder gevlogen. Dit is toegestaan. Melder 

hierover per email geïnformeerd

E

LW26381 25-06-2022 14:25 STIENS 9051KA 8 stuks

Wat doen 2 het geweldig,  weinig last.

De anderen lijken vooral nog even een lekkere bocht te willen 

maken met extra aandrijving.

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

LW26384 25-06-2022 14:25 STIENS 9051PC Net als gisteren overigens met veel kabaal laagvliegend over de 

wijk Aldlân een aantal van uw straaljagers Wederom: u heeft lak 

aan de omwonenden van de basis!

VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof 4 landende F-35's na afloop van 

de Veteranendag fly by. Daarbij is laag over/in 

de buurt van woning van melder gevlogen. Dit 

is toegestaan. Melder hierover per email 

geïnformeerd

E

LW26401 25-06-2022 14:25 STIENS 9051PJ Er waren een aantal vliegtuigen die zoveel geluid produceerden 

dat de ramen in de woning er van aan het trillen waren en dat het 

onmogelijk was om ook maar jezelf te horen praten.  

VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof 4 landende F-35's na afloop van 

de Veteranendag fly by. Daarbij is laag over/in 

de buurt van woning van melder gevlogen. Dit 

is toegestaan. Melder hierover per email 

geïnformeerd

E
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LW26386 25-06-2022 14:26 LEEUWARDEN 8918LR Zojuist weer met 108 Db en recht de lucht in jullie leren het nooit 

respectloos gedrag is het naar omwonenden! Ze kunne  de 

Veteranen dag beter afschaffen want het ontbreekt jullie aan 

respect voor en rekening houden met omwonenden!En maar 

meer van die bulderbakken aanschaffen de  

 onder het mom van de ''oorlog! De verantwoordelijke minister 

heeft zich totaal niet verdiept in de gigantisch overlast die ons 

hier als omwonenden de laatste jaren wordt aangedaan!!

Vergast door uitstoot kerosine en doof getoeterd door het 

gebulder.13;15 92 Db west schandalig !

VLI 1 MIL ONB J D Gezondhe

id, 

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

LW26385 25-06-2022 14:27 LEEUWARDEN 8918LM Stel leugenaars. Jullie weten drommelsgoed dat er nog veel 

meer overlast gaat komen in plaats van dat jullie er iets mee 

doen!

"Defensie wil meer F35's, maar dat leidt niet per se tot meer 

overlast rondom Vliegbasis Leeuwarden. Het ministerie van 

Defensie wil het defensieapparaat de komende jaren flink 

uitbreiden. Dat hoeft niet te leiden tot meer drukte op en en 

rondom de vliegbasis in Leeuwarden."

Letterlijk overgenomen van dit artikel. Alsof er al niet genoeg 

herrie is. Jullie zijn echt niet goed snik. Ik hoop dat jullie wel 

snugger genoeg zijn om de link even te kopieren en te plakken. 

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

LW26411 25-06-2022 14:30 MARSUM 9034GN Eigenlijk 54 klachten in een: 4 F-35's vlogen op zaterdagmiddag 

vanwege veteranendag. 

-Bij de starts vlogen de F35's over of ten zuiden van Marsum. 

Vanwaar dit ongebruikelijke vliegpad? 

- Bij terugkomst werd er niet straight in geland. Dat geeft minder 

geluid. op de zaterdag had dat zeker de voorkeur gehad om 

overlast te beperken. 

- Tijdens de draai bij Marsum klom een enkel toestel ook nog in 

hoogte. Daar is extra power voor nodig en veroorzaakt extra 

geluid. Jammer, dat was niet noodzakelijk geweest. 

- De vluchten voor de veteranendag stond niet in burenmailing.  

VLI 4 MIL KLU J D Vragen van melder per email beantwoord E
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LW26388 25-06-2022 14:36 LEEUWARDEN 8918LM En hier nog een grote leugen! De meest aantal klachten komen 

zogenaamd van de structurele klagers die  niet open staan voor 

uitleg en alleen nog maar een ontvangstbevestiging krijgen (die 

we allang niet meer krijgen maar goed). Alsof wij iets kunnen met 

dat kletsverhaal wat jullie iedere keer stuurden. Twitter gaat ook 

volledig los met klachten en nee daar sta ik en nog een aantal 

van die zogenaamde (maar zeer terechte) klagers die ik ken niet 

eens op dus kan je nagaan hoeveel er over blijven! De 

belevingsvlucht was op zijn zachts gezegd een lachertje 

aangezien deze amper te horen was destijds en een totaal 

verkeerd beeld gaf van de werkelijkheid. We zijn willens en 

wetens bedonderd door jullie! Dat wij razend zijn en jullie dat nog 

steeds niet begrijpen zegt veel over jullie intelligentie, in ieder 

geval getuigt het niet van een hoog EQ als  jullie daar al van 

gehoord hebben. En niet alleen met de belevingsvlucht zijn we 

belazerd. Het is bewezen dat jullie al jarenlang vliegen op een 

zeer verouderde vergunningen uit 2001 toen de schapen hier nog 

in de wei stonden waar nu huizen staan. En de berekingen van 

jullie stonden ook in schril contrast met de werkelijke metingen 

(65d qua berekening terwijl de metingen rond de 85 db 

uitkwamen, nou niet bepaald een klein verschilletje). En dat was 

nog in de tijd van de F16! 

Ik neem aan dat jullie nog weten hoe je moet kopieren en 

plakken?

https://frieschdagblad.nl/regio/Meer-klachten-sinds-komst-van-

straaljager-F-35-naar-Leeuwarden-26804493.html

VLI 1 MIL ONB 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

LW26389 27-06-2022 13:27 DRONRIJP 9035BT Oefeningen zijn nodig, dat begrijpen we allemaal. Maar nog 

steeds is het mij een raadsel waarom jullie recht over het dorp 

Dronryp blijven vliegen. Het geluid is oorverdovend en schadelijk 

voor mens en dier. a.u.b. stop met vliegen over het dorp Dronryp! 

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

baan 23 en bij het uitvliegen langs en over de 

woning van melder vlogen. Hoe vervelend ook 

voor melder, is dit wel toegestaan. Melder 

hierover per email geïnformeerd

E

LW26392 27-06-2022 13:27 LEEUWARDEN 8918LR Goedemiddag,

De bulderbakken bulderen er weer behoorlijk op los plus 

kerosine uitstoot! de afspraak is nog steeds geluid dimmen 

minder overlast start en landingen en rekening houden met 

omwonenden! Het geluid kaatst hier tegen en tussen de gevels 

en wie zij nu inmiddels wel op een punt beland dat het zo niet 

langer kan. 88 DB kaatst hier tegen de gevel!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhe

id, 

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

LW26390 27-06-2022 13:28 DRONRIJP 9035VK Veel lawaai VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof vier opstijgende F-35's vanaf de 

hoofdbaan. Daarbij is langs/ in de buurt van 

woning van melder gevlogen. Volgens 

procedure. Betreft een structurele melder. 

Geen verdere reactie benodigd

X
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LW26391 27-06-2022 13:35 LEEUWARDEN 8914AL Veel te veel lawaai in onze woonwijk bij opstijgen. Op meerdere 

momenten op de dag.

En op meerdere dagen in de afgelopen weken/maanden.

VLI 1 MIL KLU J D Vervelend dat melder zo'n hinder ondervindt 

van onze vliegtuigen. De F-35 maakt nu 

eenmaal meer geluid dat de F-16, maar het 

geluid blijft wel binnen de geluidscontour. 

Tevens loopt er een onderzoek naar mogelijke 

geluidsreductie. Geen reactie gewenst

X

LW26394 27-06-2022 14:50 LEEUWARDEN 8918LR Goedemiddag,

Het moet afgelopen zijn met die luidruchtige start/landingen en 

talloze doorstarts 81 Db 14::47 83 Db 14:50 Marsum 108 hier 

hoorbaar en weer recht omhoog de lucht in boven de 

flatgebouwen/Als je je niet aan gemaakte afspraken kunt houden 

dan is er geen plaats meer voor dit oogluikend getolereerd 

gedrag zoals al diverse malen is aangegeven!

Buiten de ernstige geluidshinder en stank plus 

gezondheidsklachten hierdoor ook steeds storingen internet. 

Structureel negeren klachten!

Het kan wel zachter maar jullie vertikken het om er moeite voor 

te blijven doen! Rekening houden met omwonenden e.d volgens 

gemaakte afspraak!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhe

id, 

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

LW26393 27-06-2022 14:57 STIENS 9051KA Meerdere f35, maar die van 14.47 laat het huis trillen.... 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

LW26395 27-06-2022 15:02 LEEUWARDEN 8918LT Goedmiddag,

Net als om 14:47 weer met veel gebulder diverse doorstarts 

makende 5442 en 5441.

Weer 83 Db! Klinkt door weerkaatsing tegen flat veel luider.

Niet normaal!!

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

LW26397 28-06-2022 11:59 STIENS 9051KA 1 f35 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

LW26398 28-06-2022 12:05 STIENS 9051KA 2 f35

Hoe kan het nu dat er soms zoveel herrie is en soms niet, het lijkt 

echt dat sommige piloten  wel en anderen niet hun best doen

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

LW26399 28-06-2022 13:44 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een vliegtuig 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

LW26400 28-06-2022 15:28 STIENS 9051KA Weer enorme herrie, de vogels vliegen in paniek weg, de grond 

trilt

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
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LW26402 29-06-2022 10:40 LEEUWARDEN 8918LR Goedemorgen was het totdat die idioten van de liegbasis met 

hun bulderbakken weer de lucht in 93 DB west en 92 Noord! 

Hoezo geluid dimmen en minder overlast starts en en rekening 

houden met omwonenden en het een goed relatie belangrijke 

vinden evenwicht herstellen.. De leugendetector draait op volle 

toeren, niet te geloven wat een schetsvertoning  bij Defensie. 

Dronken torren met in de vorkheftruck, hoeveel tijd hebben jullie 

nog nodig voor het ''ware'' 'verhaal?? 

Belazeren met de belevingsvluchten.

In Noorwegen werden de huizen afgebroken om vervolgens de 

oefeningen ongevraagd naar Leeuwarden te verplaatsen. Alle 

relevantie info geheim houden en vervolgens achterhouden 

informatie om Natuurvergunning te verkrijgen!

De boeren  mogen wat ons betreft de Basis bezetten en in de fik 

steken!! Zelfs het uitkopen van de Boeren werd door de liegbasis 

ontkent!

Hoezo transparant ????????Dus Volkel komt hier ook 

oefenen?????????????????????????????

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhe

id, 

Milieubela

sting, 

Taalgebru

ik, 

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

LW26403 29-06-2022 10:43 LEEUWARDEN 8918LT Goedemorgen,

Zojuist weer absurd veel kabaal van opstijgende F-35 

bulderbakken.

Ondanks de Zuid Oosten wind 93Db op meetpunt West en 92 op 

Noord!

Van rekening houden met omwonenden en geluid dimmen is nog 

steeds geen sprake. Wanneer wel????

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

LW26404 29-06-2022 13:45 OENTSJERK 9062EA Meerdere laag overvliegende en kabaal makende 

gevechtstoestellen boven het Friese land van rust een ruimte. De 

CO2- en stikstofuitstoot is weer enorm. Militarisme is geen 

oplossing voor problemen, het is een oorzaak van problemen. 

Stop daarom met vliegen en sluit vliegbasis Leeuwarden. Ga 

bomen planten in plaats van macho oorlogje spelen.

VLI 1 MIL KLU J D Melder per email geïnformeerd over landende 

vliegtuigen en de geluidsniveaus die daarbij vrij 

kunnen komen

E

LW26405 29-06-2022 15:00 INGELUM 9038TA Vandaag kwamen 3 0f 4 f 35 vliegtuigen naast elkaar vanaf de 

korte baan vlak over ons huis en dat van de buurman. Het lawaai 

was werkelijk oorverdovend en het was noodzakelijk de oren met 

de handen te beschermen. Ik weet niet wat het nut en de 

noodzaak is om zo te vliegen maar dit was niet normaal. Met dit 

mooie weer is iedereen buiten en bovendien staan er bij de 

buurman 2 drachtige paarden. Wij weten omdat wij dichtbij de 

vliegbasis wonen dat wij enige overlast kunnen ervaren en 

hebben daar ook begrip voor maar het zou ook fijn zijn dat er 

rekening met ons gehouden wordt. Vandaar mijn klacht. 

VLI 1 MIL KLU J D Angst, 

Dieren

Melding betrof een formatievlucht van 4 F-35's 

die op lage hoogte over de korte baan vlogen 

en daarna uit klommen om te kunnen landen. 

Melder hierover telefonisch geïnformeerd en 

verdere informatie over de F-35 en lopende 

onderzoeken gedeeld

E

LW26406 30-06-2022 14:30 DRONRIJP 9035VK Geluidsoverlast VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof een F-16 die vier naderingen 

maakte op de hoofdbaan om noodprocedures 

te oefenen. Geen reactie gewenst

X

LW26407 30-06-2022 14:47 DRONRIJP 9035VK Geluidsoverlast VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof opstijgende vliegtuigen ver van 

woning van melder. Geen verdere reactie 

gewenst/benodigd

X
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LW26408 30-06-2022 14:47 LEEUWARDEN 8918LR Natuurlijk MOET de rust weer verstoord worden asociaal 

gebulder van de bulderbakken met 88 Db west hier tegen de 

gevel met de westenwind plus kerosine uitstoot en een 

onvoldoende vervuilde lucht Luchtmeetnet.nl Rivm Na een 

verdwaalde belg met talloze doorstart 14:02 nu dit nog even..

Allemaal onder het m om voor uw veiligheid Enig idee hoe het 

met onze gezondheid is???

Wij Staan achter de boeren en zo nodig gaan we de Basis 

bezetten! Belazeren bij de belevingsvluchten!

Reactie per met jullie zgn technische storing is allemaal bedoeld 

om nog grotere doofpot van te maken.. Neem eerst je eigen 

ongeloofwaardige gedrag maar eens onder de loep ipv hier de 

omwonenden en Covm een rad voor de ogen te draaien met je 

leugens en bedrog!!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhe

id, 

Milieubela

sting, 

Taalgebru

ik, 

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

LW26410 30-06-2022 14:47 LEEUWARDEN 8918LT En wéér bulderen de oorlogsmachines! Weg rust.

Uitstoot ziekmakende stoffen, luchtvervuiling en een enorme 

hoeveelheid stikstof...maar dat moet geheim blijven...daar laat 

Defensie liever anderen (boeren) voor opdraaien. 

Hoogste tijd voor eerlijkheid en transparantie...dit stiekeme 

gedoe is beneden maats!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhe

id, 

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

LW26409 30-06-2022 15:16 LEEUWARDEN 8918LR dDE ene klacht is nog net de deur uit of de volgende met 90 Db 

west kan er achteraan, 1202 we kunnen dit beter omdraaien want 

het is allang 2 voor twaalf geweest en als deze gigantisch 

overlast niet stopt volgen ander maatregelen!! Hoezo rekening 

houden met omwonenden?? De rechter zal korte metten maken 

met jullie sructurele leugens!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondhe

id, 

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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