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LW00405 02-05-2022 14:46 LEEUWARDEN 8918LR

Zojuist wederom met 90 db west en 80 Db noord 

11:17 91 west en 86 noord! gebulder trilling stank

Het is verschrikkelijk hoe het geluid hier weerkaatst tussen de 

hoge gebouwen en de luchtvervuiling!!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00407 02-05-2022 16:00 JELSUM 9057RK  Op een onacceptabele manier maakte een F35 een scherpe 

bocht boven ons dorp. Door de scherpte was het geluid buiten 

proportie. Ik en mijn 2 kleinkinderen fietsten daar. Normaal hoor 

je de F35 aankomen, maar dit keer zeer onverwachts en 

kregen we geen gelegenheid om de oren af te sluiten zoals we 

gewend zijn. Deze actie valt in de categorie “ schofterig”.  In 46 

jaar Jelsum ben ik veel gewend, maar dit!!!

VLI 1 MIL KLU J D Circuittraining waarbij tweede 

gevechtsvliegtuig aansluiting dient 

te houden bij 1ste. We snappen 

dat u hinder ervan heeft 

ondervonden. Nut en noodzaak. 

Link en info over opdracht NLR

E

LW00406 02-05-2022 16:01 LEEUWARDEN 8918LR Is het  nu gvd afgelopen met deze terreur??

90 Db noord 86 west en q weer boven woonwijk recht de lucht 

in. Is te hopen dat het snel wordt wat ons betreft mogen jullie 

allemaal plat op je plaat gaan met je leugen pover geluid 

dimmen en rekening houden met de omgeving! Hoelang gat 

het Covm nog in deze sprookjes geloven!!

Asociaal gebulder trilling en kerosine uitstoot met een 

onvoldoende LKI!!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00408 02-05-2022 16:05 LEEUWARDEN 8918LT Goedemiddag,

Wederom worden er door 5441 en 5442 met veel gebulder 

talloze doorstarts gemaakt  Noord 89/90 Db.

Nog steeds is er v.w.b. het kabaal geen enkele verbetering 

merkbaar. 

Uw standpunt over de noodzaak van deze vliegbewegingen en 

het landsbelang kan ik niet delen...voor ons als omwonenden is 

en blijft dit een grote bron van ergernis.!!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E
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LW00409 03-05-2022 10:26 LEEUWARDEN 8918LR En weer met barstens veel onnodig geweld 91 Db west en 87 

Noord plus kerosinestank de lucht in!

Defensie maakt zichzelf ronduit belachelijk met zgn geluid 

dimmen en minder overlast start en landingen het 

tegenovergestelde is van toepassing!

Hoe denk je een goede buur te kunnen zijn en tijdens het Covm 

overleg de de relaties te verbeteren? Theorie en praktijk! 


VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00410 03-05-2022 16:05 LEEUWARDEN 8918LT En weer jakkert 5442 met enorm veel kabaal en doorstarts over 

de omgeving. Stunten boven bewoond gebied...meer dan 

absurd!!

 Wanneer dringt het nu eindelijk eens door, dat dit 

onverantwoord is...en wij er hier he-le-maal klaar mee zijn???

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00411 03-05-2022 16:06 LEEUWARDEN 8918LR Hoe onverbeterlijk kun je zijn vliegbasis door de zoveelste dag 

op rij met barstens veel geweld hier boven woonwijk zowel de 

opstijgen als de landing in te zetten!! Gigantische kerosine 

stank en brandlucht jullie zijn echt een stel losgeslagen idioten 

domme brokkenpiloten!!  Het is hier compleet oorlog!

Wij als omwonden worden continue bedreigd, leer eerst je 

eigen gedrag maar eens aan te passen!

Vanochtend en vanmiddag ook weer 91en 87 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

E

LW00412 04-05-2022 12:33 LEEUWARDEN 8918LR Wederom met gigantisch kabaal en kerosine uitstoot de landing 

inzetten! hoe hardleers kin je zijn en de omwonenden belazeren 

met loze beloften!  Even heel snel dimmen daar bij Defensie!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00413 04-05-2022 15:40 LEEUWARDEN 8918LT Goedemiddag,

En wéér de hele middag met veel kabaal rondjagen

over de omgeving. Lijkt hier zo op een oorlogsgebied.

Enig idee hoeveel ziekmakende stoffen er over ons worden uit 

gesproeid...en hoe slecht dit is voor mens, dier en de natuur??

Erg..dat er nog steeds niet aan de beloftes om rekening te 

houden met omwonenden wordt voldaan.

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E
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LW00414 05-05-2022 20:58 LEEUWARDEN 8918LT Zojuist een absurd laag overvliegende helikopter

NEPTN14 op184 m hoogte...enorme trilling hier in de 

woningen!! Onverantwoord om zo laag over een woonwijk te 

vliegen!

Door trilling storing in tv ontvangst en Internet.

VLI 1 MIL KLU J A Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00421 09-05-2022 10:13 LEEUWARDEN 8918LR Goedemorgen,,

Wederom 91 b west het geluid kaatst hier tussen de hoge 

gebouwen en er wordt niets mee gedaan!

13:37 weer de 121 Db aangetikt Marsum en bij de 14:47 91 

BritsumDB ! Allemaal waarneembaar plus de 

kankerverwekkende  kerosinestank>>

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

E

LW00415 09-05-2022 13:40 MARSUM 9034HB Bij het opstijgen enorm veel geluidsoverlast…. VLI 1 MIL KLU J D Info over geluid F-35 en link en 

info over opdracht aan NLR om te 

kijken naar geluidsbeperkende 

opties. 

E

LW00417 10-05-2022 09:30 DRONRIJP 9035VK Geluidsoverlast VLI 1 MIL KLU J D Melder wenst geen reactie te 

ontvangen. 

X

LW00416 10-05-2022 09:30 LEEUWARDEN 8918LR Goedemorgen,

Hoe hardleers kun je zijn vliegbasis met 91 db west de ramen 

trillen er zowat uit door dat idiote gebulder en vergast door de 

kerosinestank!

Geluid dimmen, minder overlast opstijgen en landingen, 

evenwicht herstellen tussen omwonenden en vliegbasis een 

goede buren..???

wanner is de vliegbasis van plan om de gedane toezegging in 

de praktijk toe te passen? We zijn nu 6 jaar verder vanaf de 

belazeren belevingsvlucht en het woongenot is dermate ernstig 

verstoord dat het onleefbaar is geworden! Belofte maakt schuld!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00419 10-05-2022 12:17 LEEUWARDEN 8918LR Niet normaal met barstens veel geweld gebulder en diverse 

luidruchtige rondjes over de meetpunten! Het is weer een bron 

van ergernis jullie leren het nooit en doen er niets aan om 

dingen te verbeteren. Het lijkt hier wel oorlog compleet gestoord 

en respectloos gedrag naar de omwonenden. Hoelang denken 

jullie het Covm nog voor de gek te kunnen houden met deze 

leugen?

Wind zuidwest plus kerosinestank!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00418 10-05-2022 12:20 DRONRIJP 9035VK Geluidsoverlast VLI 1 MIL KLU J D Melder wenst geen reactie te 

ontvangen. 

X
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LW00424 10-05-2022 12:45 OENTSJERK 9062EA U vliegt wederom boven het Waddengebied. Dit is 

Werelderfgoed en grotendeels een stiltegebied. Het is daarom 

absurd dat er daar militaire oefeningen plaatsvinden, met veel 

lawaai, vervuiling en CO2-uitstoot die een direct gevaar vormt 

voor het voortbestaan van de Wadden door de stijging van de 

zeespiegel. Stop daarom onmiddellijk uw activiteiten: niet alleen 

boven en in het Waddengebied, maar overal.

VLI 1 MIL KLU J D Info gegeven over onze taak en 

dat die een grondwettelijke taak is. 

We voeren uit wat door onze 

regering is opgedragen. 

E

LW00420 10-05-2022 12:46 LEEUWARDEN 8918LT Goedemiddag,

Het is vandaag weer bar en boos met het gebulder.

Veel gejakker en doorstarts maken van 0421.

Jammer dat het hele squadron niet geschorst is n.a.v. het 

wangedrag tijdens dat feestje. 

Was voor ons hier wel zo rustig geweest!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00422 10-05-2022 13:30 STIENS 9051NA Om 13.30 kwam er een vliegtuig over mijn huis met idioot veel 

lawaai. Dat dit anders kan heeft zich in de loop der tijd wel 

bewezen. Graag aandacht hiervoor!

Ik was in de tuin bezig en schrok enorm van het scherpe erg 

hard geluid.

VLI 1 MIL KLU J D Info en link over opdracht NLR E

LW00423 10-05-2022 15:33 LEEUWARDEN 8918LR Goedemiddag.

4 Mei dodenherdenking en wat doet Defensie de hele middag 

over de meetpunten jakkeren met barstens veel geweld In heel 

Leeuwarden te horen!

Respectloos gedrag is het het lijkt wel een kleurplaat van een 

kleuter op flighttracker! Transparantie is ver te zoeken het zijn 

allemaal leugens en bedrog en dat allemaal onder het mom van 

uw veiligheid de gezondheid van Mens en Dier staan op het op 

spel! Geluid dimmen e.d??? Goede buur zijn? Balans 

herstellen..? Hoever zijn jullie met het verhaal Heftruck..? 

Moeten we verhaal halen?

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00425 11-05-2022 09:55 JELSUM 9057LG Zo'n groot grijs vliegtuig letterlijk over het dak van de boerderij, 

vliegt de schoorsteen er haast af!!!

Lijkt mij niet de juiste route. 

Vee en ik schrokken ons een ongeluk. Denk toch eens aan de 

omwonenden!

VLI 1 MIL KLU J D betreft C130- Hercules, dit 

transportvliegtuig maakte een 

aantal tactische oefennaderingen. 

E

LW00426 11-05-2022 12:20 LEEUWARDEN 8918LR Goedemiddag,

Is dit het nieuwe normaal met de bulderbakken 88 Db west en 

115 Marsum knalt hier tegen de gevel

de vloeren trillen en knappen plus kerosinestank!

10:10 Roque Hercules vervuiler boven de stad!

10:25 *88 Db west met zuidwestenwind!

Defensie moet de wantoestanden de klachten stunten  hier 

boven woonwijk ook onderzoeken.

Dit soort gedrag is veel te lang getolereerd en genegeerd!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E
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LW00427 11-05-2022 12:45 LEEUWARDEN 8918LR De ene klacht is nog niet de deur uit of de volgende kan er 

achteraan met 87 DB west. Vreselijk gebulder de vloeren en 

ramen trillen niet normaal met de zuidwestenwind! Defensie 

heeft wel het nieuws gehaald, alles voor uw veiligheid??

Wanneer gaat defensie de beloftes nakomen? 

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00428 11-05-2022 12:45 LEEUWARDEN 8918LT Goedemiddag,

Het gedreun en gebulder is vandaag weer verschrikkelijk!

Zelfs in de middagpauze wordt ons hier geen rust gegund!!

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

E

LW00430 12-05-2022 11:07 LEEUWARDEN 8918LR Zojuist wederom loeiharde landing en doorstarts 5441 5442 

5443 5444/103 Jelsum 113 Marsum 83 Noord/Zuid. Het is nu 

de hoogte tijd om te dimmen

Ook weer extra onnodige kerosinestank!

Belofte maakt schuld!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00429 12-05-2022 11:08 BRITSUM 9055LR Er wordt weer met bizar veel geluidsoverlast over ons huis 

gevlogen. Niet zoals het hoort en niet nodig. Thuis werken moet 

gestaakt (video conference). Trillende ramen. Niet te doen.

VLI 1 MIL KLU J D 4 x F-35 ochtend wave, melder 

wenst geen reactie te ontvangen

X

LW00431 12-05-2022 14:36 STIENS 9051SB Vandaag wederom veel lawaai. Inclusief  vanochtend! 

Meerdere vliegtuigen boven het dorp Stiens. Steeds rondjes 

draaien.

Het lijkt de kermis wel....

VLI 1 MIL KLU J D Melder wenst geen reactie te 

ontvangen. 

X

LW00433 13-05-2022 09:53 LEEUWARDEN 8918LR Goedemorgen!

De rust wordt weer verstoord door gigantisch gebulder trilling en 

kerosinestank! De vloeren en ramen trillen er zowat uit, het is 

schandalig!!

Ook nog de Hercules Roque 03 hier boven woonwijk 

vermoedelijk weer niet te zien op jullie radar maar hier 

vastgelegd het is absurd dit gedrag

Helemaal sluiten die Basis met bezopen piloten!

Is dit gedrag ook voor onze schijnveiligheid??

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E
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LW00432 13-05-2022 10:05 LEEUWARDEN 8918LM Ik blijf maar klagen en het schiet geen sodemieter op. Ik schuil 

onder de tafel, wanneer is het genoeg!!!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00435 13-05-2022 13:37 LEEUWARDEN 8918LR Gigantisch gebulder en kerosinestank met 88 Db west 115 

Marsum wat hier met 4 straaljagers de westenwind tegen de 

gevel kaatst! 

Geluid dimmen rekening houden met omwonenden de balans 

herstellen een goede buur willen zijn minder overlast start en 

landingen??

Vergunningen niet op orde c.q natuurvergunning n.a.v 

achterhouden relevante informatie .Belazeren 

belevingsvluchten Brandbrief oefening Noorwegen

Zijn allemaal leugen kunnen zo in de fabeltjeskrant

Leugenaars die zich verschuilen achter "veiligheid" maar nog 

niet in staat zijn om transparant te zijn..

Verantwoordelijken allemaal wegkijken!!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00434 13-05-2022 13:37 LEEUWARDEN 8918LT Opnieuw met veel gebulder de lucht in 5441, 5442, 1503 

en1504

 Marsum 114 DB...door Westenwind volop weerkaatsing tegen 

de flat...en kerosine stank!

Nog steeds wordt er op geen enkele manier rekening gehouden 

met ons als omwonenden...beloftes om geluid aan te passen 

worden nog steeds niet nagekomen. 

Is overduidelijk een geval van "schijt aan de buren"

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00436 16-05-2022 11:05 KOARNJUM 9056PB Dat was weer even kicken voor de 2 piloten die om 11:05 uur 

de buurt hier trakteerden op gigantische geluidsoverlast en 

milieuverontreiniging! De heren worden bedankt!

Het kan toch wel wat minder heftig allemaal?

VLI 1 MIL KLU J D spreiding van oefeningen, nut en 

noodzaak. Info en link over 

opdracht NLR

E

LW00001 16-05-2022 11:09 KOARNJUM 9056PV Doorstart over het dorp na korte bocht vanaf de basis!! Effe 

dimme.

VLI 1 MIL KLU J D Geen afwijkende acties 

geconstateerd, doorstart met 

bocht. Snappen dat onze 

vliegbewegingen niet onopgemerkt 

blijven. Info en link over opdracht 

NLR - geluidsbeperkende opties

E

LW00437 16-05-2022 13:10 DRONRIJP 9035BT Oorverdovend lawaai van vliegtuigen die over de dorpskern 

vliegen. 

Stop met het vliegen over Dronryp! Het geluid is schadelijk voor 

mens en dier! 

VLI 1 MIL KLU J D betreft ochtend wave. Melder 

wenst geen reactie te ontvangen

X
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LW00439 16-05-2022 14:14 LEEUWARDEN 8918LR Hoe hardleers kun  je zijn door wederom de landing in te zetten 

met diverse rondjes doorstarts 85 Db west de ramen en vloeren 

trillen Marsum 110 1420 zelfs 112 en alle meetnetten diep in 

het rood door dat asociale gebulder en onnodige kerosine 

uitstoot De LKI is dik onvoldoende 8!

11:16 ook 87 Db west Hoezo geluid dimmen..??

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00438 16-05-2022 14:20 STIENS 9051KA 14.15

F35 vliegt hoog aan, geen overlast,  geweldig 

14.20 

F35 vliegt laag met enorm kabaal

VLI 1 MIL KLU J D Simulated Flame Out (SFO) 

landingen door F-35’s. Dit is een 

noodprocedure waarbij 

gesimuleerd wordt dat de motor 

van het betreffende toestel is 

uitgevallen. 

E

LW00440 16-05-2022 15:17 BRITSUM 9055LR De laatste twee vliegtuigen kwamen veel te laag en met 

gigantische geluidsoverlast met een bocht over ons huis. Niet 

zoals het hoort! Met als gevolg: kinderen ineengedoken met de 

handen over de oren, naar binnen vluchtende en trillende 

katten, trillende ramen én een zakelijk gesprek wat stil gelegd 

moet worden. Het loopt de spuigaten uit de afgelopen jaren. 

Doe er wat aan!

VLI 1 MIL KLU J D Is Simulated Flame Out (SFO) 

landingen door F-35’s. Dit is een 

noodprocedure waarbij 

gesimuleerd wordt dat de motor 

van het betreffende toestel is 

uitgevallen. Melder wenst geen 

reactie te ontvangen.  

X

LW00442 17-05-2022 10:00 BLESSUM 9032XC Vanaf 10 uur stijgen diverse vliegtuigen op waardoor ik niet 

verder kon werken.

Te veel lawaai! 

VLI 1 MIL KLU J D Betreft ochtend wave, met oefenen 

noodprocedure SFO, info hierover 

gegeven. Nut en noodzaak

E

LW00475 17-05-2022 10:40 DRONRIJP 9035VK Veel lawaai VLI 1 MIL KLU J D Melder wenst geen reactie te 

ontvangen

X

LW00441 17-05-2022 10:45 LEEUWARDEN 8918LR Oorverdovend lawaai weer met gebulder zware trilling en 

kerosinedampen zuidwestenwind meerdere 

straaljagers.(6)??87 Db west kaatst tegen de gevels en tussen 

de gebouwen. Belofte geluid dimmen wanneer wordt dat eens 

serieus genomen? Ipv klachten negeren zou Defensie er 

verstandig aan doen er in de praktijk eens iets mee te doen 

Wellicht kan het aantal klachten dan dalen!

Neem de klachten serieus en doe er eens wat 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

E

LW00001 17-05-2022 11:30 MARSUM 9034GP Continue door starten en rondjes vliegen met motoren gericht 

op Marsum.

Alles trilt in huis.

VLI 1 MIL KLU J D/A Melder wenst geen reactie te 

ontvangen. 

betreft: rond 1100 3x doorstart F-

35/rond 1015 4x doorstart F-35 

vanaf baan 23

X

LW00452 17-05-2022 11:45 BRITSUM 9055MD De vliegtuigen komen retour en de paarden worden helemaal 

gek. Woon hier al 60 jaar maar dit heb ik nog nooit 

meegemaakt. graag contact!

VLI 1 MIL KLU J D Dieren Melder:groot verschil is tussen 

geluid F-16 / F-35/ Paarden 

worden er helemaal gek van, is 

andere bocht/optie mogelijk?  Info 

over indienen schadeclaim op 

verzoek melder gegeven en uitleg 

gegeven over opdracht aan NLR 

over  geluidsbeperkende opties. 

J
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LW00443 17-05-2022 11:54 MARSUM 9034GS Meerdere keren doorstartende F35 [5451-5452].

En draaiend boven de tramstrjitte waardoor het volle geluid 

naar beneden komt. Dit zijn onzinbewegingen, en mijns inzien 

overbodig, vooral als men meer buiten vertoeft. de 120 d.b. 

wordt bereikt.

VLI 1 MIL KLU J D Nut en noodzaak. Info over 

Simulated Flame Out (SFO) 

landingen, noodprocedure - 

simulatie dat motor is uitgevallen. 

Komen van grote hoogte en dien 

zsm landing met vaak doorstart te 

maken. 

E

LW00446 17-05-2022 11:58 LEEUWARDEN 8918LT Goedemorgen,

Weer enorm veel gebulder en luchtvervuiling door de oneindig 

veel doorstarts makende 5452..

Misschien ff aan de aandacht ontsnapt, dat er hier wél boven 

bewoond gebied wordt gevlogen, waar mensen graag van hun 

rust, het mooie weer én schone lucht willen genieten?? 

Abnormaal wat we vandaag weer moeten aanhoren..!!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00445 17-05-2022 12:00 BRITSUM 9055LR Hallo, 

Ik heb een compliment, een klacht en een tip.

Vanochtend, rond het middaguur was een aantal F 35ers bezig 

te landen.

Eentje vloog keurig rond het dorp Britsum, geen last, 

compliment! De volgende ging al wat korter door de bocht, 

meer herrie. De laatste vloog (zoals zeer regelmatig en daar 

gaat het mij om) over ons huis en produceerde nog wat extra 

geluid, ik moest mijn oren afdekken, zoveel herrie.

Mijn tip is dus de volgende, vlieg om Britsum heen, op die 

manier is het voor ons te doen.

De F16 vloog ook te vaak kort door de bocht maar het geluid 

was nog te verdragen, dit is met de F35 niet meer het geval. 

Het zou fijn zijn als de piloten hier rekening mee kunnen 

houden en een beetje om hun medemens op de grond kunnen 

denken. Ik hoor graag van jullie!

VLI 1 MIL KLU J D Nut en noodzaak. Info over 

Simulated Flame Out (SFO) 

landingen, noodprocedure - 

simulatie dat motor is uitgevallen. 

Komen van grote hoogte en dien 

zsm landing met vaak doorstart te 

maken.

E

LW00450 17-05-2022 12:09 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Iedere dag 

melding maken met dezelfde 

inhoud, alleen op momenten dat er 

opgestegen wordt. Geen reactie 

benodigd

X

LW00444 17-05-2022 12:10 MARSUM 9034HK Waarom recht omhoog starten boven het dorp??? , niet 

normaal meer 

VLI 1 MIL KLU J D Nut en noodzaak. Info over 

Simulated Flame Out (SFO) 

landingen, noodprocedure - 

simulatie dat motor is uitgevallen. 

Komen van grote hoogte en dien 

zsm landing met vaak doorstart te 

maken.

E
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LW00447 17-05-2022 12:15 BRITSUM 9055MG Voor de verandering weer de vliegtuigen over de tuin ipv de 

toegestane route. de vloer trilt er tegenwoordig van. te veel 

geluidsoverlast  van deze vliegtuigen.

VLI 1 MIL KLU J D Nut en noodzaak. Info over 

Simulated Flame Out (SFO) 

landingen, noodprocedure - 

simulatie dat motor is uitgevallen. 

Komen van grote hoogte en dien 

zsm landing met vaak doorstart te 

maken. Route is nooit hetzelfde, 

soms over uw huis.

E

LW00476 17-05-2022 13:49 DRONRIJP 9035VK Veel lawaai VLI 1 MIL KLU J D Betreft middag wave, melder 

wenst geen reactie te ontvangen

X

LW00449 17-05-2022 14:10 BLESSUM 9032XC Er komt hier na de start een vliegtuig recht over het dorp . Dit 

geeft echt een enorme herrie. Dit kan toch niet de bedoeling 

van vrede zijn!!

VER 1 MIL KLU J D Nut en noodzaak. Info over 

Simulated Flame Out (SFO) 

landingen, noodprocedure - 

simulatie dat motor is uitgevallen. 

Komen van grote hoogte en dien 

zsm landing met vaak doorstart te 

maken.

E

LW00451 17-05-2022 14:58 LEEUWARDEN 8918LR Hoe onbeschoft kun je zijn door de omgfeving zo te terroriseren 

met je onverantwoordelijke machogedrag? Diverse malen recht 

de lucht in het is te hopen dat jullie doodvallen we zijn er klaar 

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

E

LW00453 18-05-2022 09:50 LEEUWARDEN 8918LR Wederom met veel gebulder en 8 straaljagers de lucht in 91 Db 

west knal hier tussen de gebouwen!

vergast door de kerosine, hoe land denken jullie die leugens 

nog in stand te kunnen houden??

Hoezo geluid dimmen??? Allemaal leugens!!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00454 18-05-2022 11:00 STIENS 9051AM Ze zijn weer los deze week. Een ander geniet van het mooie 

weer, maar wij zitten met die rot herrie. Met elkaar praten is er 

soms niet bij.

Een tering zooi is het.

VLI 1 MIL KLU J D Taalgebrui

k

Melder wenst geen reactie te 

ontvangen

X

LW00455 18-05-2022 11:20 LEEUWARDEN 8918LR Onbeschoft hoe jullie hier tekeer gaan met landing van Jelsum 

tot Marsum meer dan 105DB>> Alle meetnetten in het rood de 

vloeren en ramen trillen

Hoe was de belofte ook alweer, minder overlast start en 

landingen.. Jullie vliegen hier constant met onnodig gebulder 

plus extra kerosine uitstoot!

QRA vanuit de omwonenden STOP HIERMEE!!

CAO 1027 MADE IN CHINA

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E
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LW00461 18-05-2022 13:49 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

LW00457 18-05-2022 13:52 HÚNS 8832KC Weer uitzonderlijk veel lawaai van 3 militaire vliegtuigen, je kunt 

écht niet buiten zitten, en dan is het erg!

VLI 1 MIL KLU J D Spreiding van oefeningen, geluid 

is niet vergelijkbaar. Info en link 

over opdracht aan NLR om te 

kijken naar geluidsbeperkende 

opties. 

E

LW00456 18-05-2022 13:53 LEEUWARDEN 8918LR Hoe hardleers kun je zijn Liegbasis met je gigantische gebulder 

en kerosine-uitstoot? Vloeren en ramen trillen!! Geluid 

dimmen?? Extra plankgas geven en in de Media de vermoorde 

onschuld spelen.. Hoogte tijd voor de waarheid! 88 west 114 

Marsum geluid dimmen minder overlast..??

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00458 18-05-2022 14:42 STIENS 9051KA De kinderen op de trampoline en de f35 met vol vermogen 

landende we overheen.  Ze hadden de handen op de oren.

VLI 1 MIL KLU J D Nut en noodzaak, info over de 

Simulated Flame Out landingen, 

noodprocedure waarbij 

gesimuleerd wordt dat de motor 

van het betreffende toestel is 

uitgevallen. past in JOP

E

LW00460 18-05-2022 14:50 BRITSUM 9055LR Wederom een klacht over de bocht over ons huis die niet hoort 

plaats te vinden. Ook nog weer eens met bizar veel 

geluidsoverlast!! Met als gevolg weer een zakelijke bijeenkomst 

moeten pauzeren. 

VLI 1 MIL KLU J D Melder wenst geen reactie te 

ontvangen. 

X

LW00464 18-05-2022 14:50 BRITSUM 9055NG Vliegen te laag over ons huis in de bebouwde kom.

Ik kan een foto mee sturen

VLI 1 MIL KLU J D Nut en noodzaak. Info over 

Simulated Flame Out (SFO) 

landingen, noodprocedure - 

simulatie dat motor is uitgevallen. 

Komen van grote hoogte en dien 

zsm landing met vaak doorstart te 

maken.

E

LW00463 18-05-2022 14:50 STIENS 9051GX Veel geluidsoverlast bij overvliegen van verschillende  F35 VLI 1 MIL KLU J D Melder wenst geen reactie te 

ontvangen

X

LW00459 18-05-2022 14:50 STIENS 9051KA Opnieuw, maar dan luider. VLI 1 MIL KLU J D Nut en noodzaak, info over de 

Simulated Flame Out landingen, 

noodprocedure waarbij 

gesimuleerd wordt dat de motor 

van het betreffende toestel is 

uitgevallen. past in JOP

E
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LW00462 18-05-2022 14:52 STIENS 9051KA En nog een.

Terwijl het echt wel anders kan. 

Als ze hoog aanvliegen is daar echt voor Stiens een enorm 

positief verschil. Kan dat niet meer?

VLI 1 MIL KLU J D Nut en noodzaak, route in lucht is 

nooit exact hetzelfde, grotere 

bocht is geen oplossing, is 

complexer dan het lijkt. info over 

opdracht NLR

E

LW00465 19-05-2022 09:50 SINT ANNE/ 

ZWARTE HAAN

9076PP enorm brommen in hele omgeving. niet overvliegen en weg 

maar de hele tijd hetzelfde harde gebrom tot ver in huis 20 km 

van basis in huis he!!!.. 

Gisteren in Marsum weer overdrevene doorstarts. mijn 

borstbeen trilde er van. Het is zo extreem hard! je moet de oren 

bedekken en nog trilt de vloer en de hele lichaam.

VLI 1 MIL KLU J D Melder wenst geen reactie te 

ontvangen

X

LW00466 19-05-2022 09:51 LEEUWARDEN 8918LR Weer met zwaar gebulder 90 Db de lucht in de vloeren en 

ramen staan te trillen plus kerosinestank! De LKI al 

onvoldoende is RIVM luchtmeetnet.nl  Er wordt totaal gen 

rekening gehouden met omwonenden jullie zijn zelf structurele 

overlastveroorzakers. n.b met noordwesten wind richting 

Marsum opstijgen?

Allemaal "mooie woorden in de media de praktijk is een heel 

ander beeld nml er wordt niets gedaan zijn allemaal loze 

beloftes!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00468 19-05-2022 10:11 LEEUWARDEN 8918LR De ene klacht is nog maar net de deur uit of de volgende 91Db 

west met zwaar gebulder en kerosinestank! Zolang jullie onze 

klachten niet serieus nemen blijven we terecht klagen! We 

staan niet open voor leugens als uitleg maar wel voor een open 

en eerlijk verhaal en per direct toepassing van de gedane 

beloftes via de media. Zelfs de klachtentelling geeft al 

problemen en het sturen van een bevestiging is al teveel 

gevraagd! 

Het gaat hier om de gezondheid van Mens en Dier!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00467 19-05-2022 10:14 SINT ANNE/ 

ZWARTE HAAN

9076PP veel gebrom in huis aan zeedijk. in tuin helemaal niet te doen VLI 1 MIL KLU J D Melder wenst geen reactie te 

ontvangen. Betrof ochtend-wave

X

LW00471 20-05-2022 11:43 LEEUWARDEN 8918LR Wederom met barstens veel gebulder en stank landen ,het 

klinkt als zwaar onweer met 110 Marsum en 102 Jelsum. Het 

geluid kaatst hier tegen de gevels en tussen de hoge gebouwen!

Het opstijgen en landen zou minder overlast geven is ons 

beloofd tijden de Covm vergadering!

De straaljagers komen hier veel te dicht bij vliegen over de 7 

hoogflat hier duidelijk te zien en te horen

Het is 2 voor twaalf geweest!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00469 20-05-2022 11:43 STIENS 9051KA 4 x f35,waarbij echt 1 enorme herrie maakt. Dan zou die ene 

die wel geaccepteerd geluid maakt beter gevolgd kunnen 

worden in zijn voorbeeld.was de 2e

VLI 1 MIL KLU J D Info over wonen onder luchtruim, 

variatie in geluid, is nooit 

hetzelfde, diverse factoren. info 

over link aan NLR

E

LW00470 20-05-2022 11:43 STIENS 9051LR Van de circa 6 landende F35's maakte er een wel heel veel 

lawaai. 

VLI 1 MIL KLU J D Betreft ochtend wave,melder 

wenst geen reactie te ontvangen

X
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LW00472 20-05-2022 15:08 BRITSUM 9055MX De afgelopen dagen schrik me regelmatig een ongeluk. Op 

lage hoogte komen regelmatig de f35's over mijn woning 

gevlogen. 

Dat alles moet vliegen en dat ze er zijn voor onze veiligheid 

begrijp ik best en daar hou ik rekening mee. Daarnaast zou het 

fijn zijn als er ook rekening wordt gehouden met ons. Onze 

huizen zijn niet geïsoleerd tegen zoveel kabaal, alles trilt, niet 

ok. Wat zou het fijn zijn als ze allemaal om het dorp heen 

vliegen ipv zo laag over ons dorp. Sommigen doen dit heel best 

en anderen absoluut niet. Zeker met die f35 is dat geen pretje, 

daar moet echt beter rekening mee gehouden worden. 

Het zou echt fijn zijn als dit gerealiseerd kan worden. Als dat 

niet kan zou er gekeken moeten worden hoe heel britsum beter 

geïsoleerd kan worden.

VLI 1 MIL KLU J D Nut en noodzaak, betrof SImulated 

Flame Out landingen. Info en link 

over opdracht aan NLR om te 

kijken naar geluidsbeperkende 

mogelijkheden

E

LW00483 23-05-2022 11:14 ALDTSJERK 9064KT Jullie vliegen weer veel te laag en hierdoor veel overlast VLI 1 MIL KLU J D melder wenst geen reactie te 

ontvangen

X

LW00477 23-05-2022 12:15 DRONRIJP 9035VK Veel lawaai VLI 1 MIL KLU J D melder wenst geen reactie te 

ontvangen

X

LW00480 23-05-2022 13:57 JELSUM 9057RE Veel starts boven de 115dBA vandaag, met uitschieters naar 

117 dBA (bron; geluidsmeetnet).  Jullie maken het wonen  

hierdoor erg onaangenaam. Is er al nieuws over het NLR 

onderzoek (geluidsbelasting F-35)? Wanneer kunnen we de 

resultaten verwachten?

VLI 1 MIL KLU J D Nut en noodzaak, geen wet- of 

regelgeving waarin maximum aan 

geluidsproductie wordt gesteld. 

overleg met vz van dorpsbelangen 

geweest. voorzichtige verwachting 

:einde van het jaar meer bekend

E

LW00473 23-05-2022 14:00 LEEUWARDEN 8918LR Wederom met barstens veel geweld en gebulder plus 

kerosinestank de lucht in met zuid zuid westenwind! Vorige 

week ook al de weg kwijt door de verkeerde kant uit te vliegen. 

Klinkt al zwaar onweer, hoe kun je als Organisatie niets anders 

doen dan anderen voorliegen en bedriegen en er ook nog 

apetrots op zijn?? Jelsum 112 knalt hier tegen de gevel niet 

normaal dat er totaal geen rekening wordt gehouden met 

omwonenden!

Door dat belazeren met de belevingsvluchten hebben jullie 

totaal geen recht van spreken laat staan nog in de Media 

allemaal loze beloften te doen~!

Defensie ga je even heel diep schamen voor deze slecht B-

Soap!! Wees open en transparant!

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

E

LW00478 23-05-2022 15:28 LEEUWARDEN 8918LR Wat zijn jullie ook verschrikkelijke asociale lamstralen met 

zoveel gebulder hier de omgeving terroriseren met landing en 

doorstarts ..

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00474 23-05-2022 15:30 DRONRIJP 9035VK Veel lawaai VLI 1 MIL KLU J D Betreft middag wave. Melder 

wenst geen reactie te ontvangen

X
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LW00479 23-05-2022 15:34 LEEUWARDEN 8918LT Goedemiddag,

Meer dan schandalig met wat een abnormaal en absurd luid 

gebulder 715 en717 hier rond jakkeren!!

Klinkt als extreem zwaar onweer!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00481 24-05-2022 13:50 LEEUWARDEN 8918LR De bulderbakken gaan weer met de westenwind de lucht met 

veel gebulder en kerosinestank!89DB hier ook gemeten het is 

te triest voor woorden het geluid kaatst hier tegen de gevels en 

tussen de hoge gebouwen. In tegenstelling wat in de media 

wordt aangeven wordt er nog steeds geen rekening gehouden 

met omwonden Er is totaal geen sprake van geluid dimmen. 

Defensie moet nu dimmen!!

Structurele overlastveroorzakers ga in de simulator 

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00482 25-05-2022 09:58 LEEUWARDEN 8918LR Wederom met veel gebulder 89 DB tegen de gevel plus 

kerosinestank zuidwestenwind! 

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00485 25-05-2022 14:01 LEEUWARDEN 8918LR Weer 87 Db west het geluid weerkaatst tussen de hoge 

gebouwen, vergast door de kerosine. De Straaljager komen 

binnen 550 meter vlak boven de zendmast KPN 11:13 

loeiharde Landing 84 Db om 11:13 n.b de landing rond 15:00 

uur kon wel zachter,  vanwege begrafenis de kerklokken waren 

hoorbaar! Ga dat  eens open en transparant uitleggen Defensie 

het is pure terreur naar de omwonenden om met zoveel geweld 

je hier als "onuitgenodigde gast" te gedragen. Dit is de prijs 

voor het belazeren bij de belevingsvluchten en het structureel 

klachten blijven negeren. Het is niet voor niets een 

klachtenregen...

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW00484 30-05-2022 11:15 LEEUWARDEN 8918LR Te schandalig voor woorden met 96 Db west en 85 Noord>> De 

vloeren en ramen staan te trillen en weer vergast door de 

kerosine! Jullie moeten je dood schamen met dit soort aso-

gedrag>Dit heeft totaal niest meer te maken met 

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzgn veiligheid dit heeft te maken met de 

aantasting van onze gezondheid!

Die leugen in de media met geluid dimmen en minder overlast 

bij stat en landingen, dikke leugen!

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E
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LW00486 31-05-2022 13:43 LEEUWARDEN 8918LR Goedemiddag,

Helaas  wederom 95 DB West de vloeren en ramen trillen plus 

kerosinestank. 5441 93DB 5442 93DB 2423 95 Db Kan dit 

geluid nu eens gedimd worden? Bij voorbaat dank!

10;45 91 DB west Wel iets verder van zendmast maar nog 

steeds gigantisch gebulder en trilling.

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E
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