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LW26571 01-09-2022 11:14 LEEUWARDEN 8918LR Zojuist wederom met barstens veel geweld, gigantisch gebulder en 

extra onnodige kerosine uitstoot diverse doorstarts recht de lucht in 

boven omwonenden woonwijk! Jullie zijn total het realiteitsbesef 

kwijtgeraakt en denken dan alles hier maar geoorloofd is, fout 

gedacht!!!90 Db Noord west 87 Marsum 116DB Ook het toestel wat 

recentelijk noodlanding moest maken! Als je wilt crashen doe het dan 

lekkr op je eigen BASIS!! Het is grensoverschrijdend gedrag en de 

hele wereld draait niet om jullie onnozelheid door steeds  dezelde 

fouten te maken nml niet rekening houden met omwonenden geluid 

dimmen Als  niet kunt gedragen moet je elders dit soort kunstjes 

vertonen! Defnsie kont geen enkele afspraak na en houdt zich 

nergens aan denken letterlijk boven de Wet te staan! Aanpakken die 

structurele overlastveroorzakers, wegwezen naar de woestijn!!

VLI 1 MIL KLU J D Angst, 

Gezondheid, 

Milieubelastin

g, 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

E

LW26572 01-09-2022 11:18 LEEUWARDEN 8918LT Goedemiddag,

En wéér vanaf 10:00 uur een dag met extreem veel gebulder!

Landing om 11:18 met diverse doorstarts en recht omhoog vliegen en 

stunten! En maar rondjes draaien, lijkt hier wel een speeltuin!

Vanmiddag opnieuw met veel herrie opstijgen.

Opmerkelijk is wel, dat de landing om 15:07 wél aanmerkelijk zachter 

kon. Het kan dus wel, waarom dan andere keren met zoveel kabaal?

 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 

Milieubelastin

g

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

LW26573 05-09-2022 09:58 BRITSUM 9055MA Geluidsoverlast opstijgende serie F35 VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof vier opstijgende F-

35's vanaf baan 05, waarbij op ruim 

1 kilometer langs de woning van 

melder gevlogen werd. Vervelend 

dat melder hier hinder van 

ondervond. Geen bijzonderheden 

of afwijkingen geconstateerd bij het 

opstijgen

E

LW26574 05-09-2022 10:00 STIENS 9051LA Het blijft niet te bevatten hoeveel lawaai de opstijgende F35's 

produceren. Buiten zijn is geen optie. Als je je oren dichtdoet voel je 

de trillingen in je lichaam. De huisdieren vluchten naar binnen.

VLI 1 MIL KLU J D Dieren, 

Gezondheid, 

Trillingen

Melding betrof vier opstijgende F-

35's vanaf baan 05. Melder woont 

in het vliegpad, op enige afstand 

van de hoofdbaan en heeft vaker 

melding gemaakt van overlast. 

Geen verdere reactie 

gewenst/benodigd

X
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LW19817 05-09-2022 14:51 LEEUWARDEN 8918LR Helaas toch weer even met loeiharde landing en diverse rondjes 85 

Noord 82 west 106 Jelsum!

wanner dringt het besef eens door dat dit ongewenst gedrag is boven 

omwonenden woonwijk? Gigantisch gebulder plus uitstoot! 

ophouden te verschuilen achter" Landsbelang" onze gezondheid staat 

op het het spel!! Hadden jullie ons maar niet zo moeten belazeren met 

de belevingsvluchten en negeren Brandbrief!

Begrijpen jullie zelf ook heel goed wat jullie met deze misleidingen en 

de zware gevolgen hebben gedaan> Gaat Defensie akkoord met de 

daaruit voortvloeiende maatregelen? n.b er wordt nog steeds geen 

bevestiging per mail gestuurd ondanks dat dit wordt aangegeven? 

Besegffen jullie dat dit allemaal pure misleding is? ook het voortijding 

lekken over de klagers naar de media o.a  Lc voor de Covm 

vergadering hieruit blijkt dat Defensie niet discreet met persoonlijke 

gegevens omgaat!

ook al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt haar wel.Jullie 

hadden er beter aan gedaan de (structurele}klagers serieus te nemen 

ipv te negeren, het geluid en uitstoot veranderen hierdoor  niet dat is 

wel gebleken deze overlast!

Hebben jullie dat goed begrepen en gaan jullie akkoord met 

rechtsvervolging wegens misleiding?

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 

Milieubelastin

g, 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

LW26575 05-09-2022 15:50 MARSUM 9034GH Werkelijk...woon tegen over jullie...maar dit was echt niet 

normaal...schrok zo...onverwacht zoveel lawaai...ben heel wat 

gewend. Kleinkinderen in de tuin...echt bar en boos was het.. Vliegfout 

...of door start...!!!

Doe er wat mee/dit  is en kan niet goed voor ons zijn..

VLI 1 MIL KLU J D Kinderen Er is geen specifieke oorzaak. 

Tijdens landing/vertrek verschilt 

vlieghoogte. Dit toestel heeft een 

oefennadering gemaakt voor baan 

05. Gezien de vlieghoogte niet 

onbegrijpelijk dat mevrouw hiervan 

geschrokken is. 

E

LW26576 05-09-2022 15:50 MARSUM 9034GV Nokvorsten staan omhoog en dat hoort niet zo te zijn. Was eerder ook 

niet zo. Vermoedelijk na binnenkomst van het toestel dat om 15:50u 

met veel geluid een doorstart maakte. Graag expertise, want ik wil de 

schade vergoed zien.

Als er iemand wil komen kijken, dan graag eerst even bellen want ik 

wil er wel graag bij zijn.

VLI 1 MIL KLU N D Melding betrof een Belgische F-16. 

Claim is doorgestuurd naar afdeling 

Claims, welke de claim inmiddels 

afgehandeld heeft

J

LW26577 06-09-2022 11:36 BITGUMMOLE 9045RA heel veel hinder van de 4 vliegtuigen die hier 

over ons huis draaien  en dan is er ook nog een vliegtuig wat een 

doorstart maakt . de fluittoon is niet om aan te horen , we zitten met de 

vingers in de oren. het lange na bulderen kan dat ook niet wat minder?

VLI 1 MIL KLU J D Trillingen Bijzonderheden of afwijkingen zijn 

niet geconstateerd. Een doorstart 

heeft verschillende redenen; om te 

beoefenen, omdat de vlieger 

hiertoe besluit of omdat de 

E

LW26578 06-09-2022 11:36 LEEUWARDEN 8918LR Zo, de zoveelste doorstart hier met gigantisch gebulder en onnodige 

uitstoot! Hoie hardleers kun je zijn nogmaals je je niet kunt gedragen 

moet je vertrekken naar elders wegwezen naar de woestijn!

LKI is onvoldoende en maar gasgeven boven omwonenden woonwijk, 

Geluid dimmen????

Schertsvertoning is het daar bij Defensie! Jullie zijn geen enkele 

afspraak nagekomen! 

Hebben jullie dat goed begrepen?

110 Marsum 101 Jelsum 85 west 81 Noord compleet gestoord!

10:11  vanochtend ook al 88 Noord 83 west 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 

Milieubelastin

g, 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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LW26579 06-09-2022 13:45 DEINUM 9033WM Opstijgen met zware motoren, binnenshuis (in een goed geïsoleerd 

huis!) kan het gesprek niet eens verder gaan omdat je elkaar niet 

verstaat. 

VLI 1 MIL KLU J D Ten tijde van  melding stegen vier 

F-35's op in zuidwestelijke richting. 

Daarbij is langs de woonplaats van 

melder gevlogen. Geen verdere 

bijzonderheden geconstateerd. Ook 

geen verdere reactie gewenst

X

LW26585 06-09-2022 13:56 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor VLI 1 MIL KLU J D Geen reactie benodigd/gewenst X

LW26580 06-09-2022 14:46 MARSUM 9034GS Van 14:46 tot 14:52 rondjes draaien en meerdere doorstartende F35 

met weer veel kabaal boven de Tramstrjitte. Kinderen komen net uit 

school en zijn natuurlijk met dit mooie weer buiten. Heb hier meerdere 

keren over geklaagd en ben nog steeds niet tevreden met de 

antwoorden de ik krijg.

Van rust 50db naar meer dan 110db niet te verdragen!!!

VLI 1 MIL KLU J D Kinderen Melder gebeld op 14 oktober, niet 

gesproken. Op 31 oktober wel 

gesproken, fijn gesprek gevoerd. 

Melder tipt vliegers en 

luchtverkeersleiders om eens 

buiten de hek van de vliegbasis te 

komen kijken om een beeld te 

krijgen van effect vluchten op de 

grond

J

LW26581 06-09-2022 14:47 LEEUWARDEN 8918LR Wederom minuten lang rondjes draaien met gigantisch gebulder en 

uitstoot terwijl de luchtkwaliteit al onvoldoende 7 is Rivm 

luchtmeetnet.nl 86 west 83 noord asociaal gedrag!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 

Milieubelastin

g, 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

LW26582 06-09-2022 14:50 LEEUWARDEN 8918LT Goedemiddag,

Opnieuw een dag met enorm veel gebulder boven Noord Friesland.

Net als vanochtend om 11:35 wederom om 14:50 rond jakkeren en 

met veel kabaal diverse doorstarts maken.

5441 vond het blijkbaar ook nog nodig om om14:52 recht over de 

stad/Bilgaard te vliegen. 

Wat en luchtvervuiling en dat met een LKI van 8, (onvoldoende!)

En nog steeds is geen enkele verandering merkbaar, ondanks de vele 

klachten van omwonenden en beloftes van jullie kant.

Wij als omwonenden zijn deze terreur méér dan zat!! Hoop dat dat nu 

eindelijk eens duidelijk is.

VLI 1 MIL KLU J D Milieubelastin

g

E
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LW26583 07-09-2022 09:57 LEEUWARDEN 8918LR Zojuist wederom met gigantisch veel gebulder de lucht in en vergast 

door liters kerosine! 88 Db west weerkaatst hier tussen de gevels 4  

minuten lang niet normaal meer hoe Defensie de bevolking heeft 

belazerd! Een normaal denkend mens kan zo wel snappen dat dit 

soort bulderbakken die hier oin der valse voorwendselen zijn 

gestationeerd niet thuishoren boven omwonenden/woonwijk!

Bij de hoogte van gebouwen zijn geluidsisolerende maatregelen 

verplicht aangezien de vliegbasis tijdens de belevingsvluchten niet het 

ware geluid hebben laten horen is er sprake van misleiding en 

gehandeld met voorbedachte rade. Defensie had de keus om het ware 

geluid te laten horen maar is met het manipuleren hiervan ernstig in 

gebreke gebleven! Tot op de dag van vandaag is er sprake van 

eenzijdige communicatie. Die slechte communicatie wordt ook de site 

aangegeven!

n. Er wordt nog steeds geen bevestiging per mail gestuurd zoals 

voorheen, maar de voorwaarden zijn wel ongevraagd aangepast! Die 

zgn technische storing waarom geen bevestiging gestuurd kon worden 

is de zoveelste leugen!

**Hier zijn geen geluidswerende voorzieningen aangebracht! De 

gemeente bouwt maar door aan de betonwijk en het kappen van 

bomen waardoor het geluid verergert. Niemand schijnt zich 

verantwoordelijk te voelen iom daadwerkelijk te denken in 

oplossingen. We zijn nu 6 jaar verder...**

Het geluid draagt ver en de blik staat op oneindig en het verstand op 0 

bij Defensie!! Wake Up!!!

The Future is Now met je Sound of Freedom...

Maximum hoeveelheid geluid per vliegbasis

Laagvliegen kan hinder veroorzaken voor mensen die onder of in de 

buurt van laagvliegroutes en -gebieden wonen. Met wetten en 

regelgeving is vastgelegd hoeveel geluid dat mag zijn.

Voor elke vliegbasis is bijvoorbeeld vastgelegd hoeveel geluid in een 

jaar mag worden gemaakt, de geluidszonering. Hiervoor is volgens 

wetten en regels een gebied bepaald rond de vliegbasis, de zogeheten 

Ke-contour. Deze geluidscontour kun je zien als een badkuip die wordt 

gevuld met het geluid van vliegbewegingen. Hoe meer geluid, hoe 

sneller hij vol is. Ook het tijdstip van een vlucht wordt meegenomen. 

Dezelfde vlucht 's nachts vult de badkuip bijvoorbeeld 10 keer zo snel, 

omdat er dan meer hinder is. Door te plannen verspreidt de 

luchtmacht de hoeveelheid geluid over het jaar.

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 

Milieubelastin

g, 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

LW26587 07-09-2022 13:55 BITGUMMOLE 9045RA het is niet normaal meer met de geluidsoverlast . De vliegtuigen 

stijgen op volgens mij met naverbranders , het geluid dringt door en 

dendert maar door , wij hopen dat er aan de manier van opstijgen en 

dalen iets gedaan kan worden .

VLI 1 MIL KLU J D Toestellen zijn allen zonder 

naverbrander vertrokken, echter 

heeft een toestel extra gas gegeven 

omdat er tijdens de start een 

vogelaanvaring heeft 

plaatsgevonden.

E
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LW26589 07-09-2022 13:55 LEEUWARDEN 8918LR Zo,er was al sprake van grensoverschrijdend gedrag  maar dit is 

helemaal het dieptepunt om hier met zoveel gigantische herrie met die 

bulderbakken over de meetpunten te jakkeren plus kerosine uitstoot! 

Jullie zijn de realiteit  helemaal kwijt en dit vraagt om een 

vergeldingsactie die er nu zal komen!! Wegwezen naar de woestijn 

idioten

De SKY is the Limit!Terwijl de boeren worden afgerekend op stikstof 

doe t de basis er een extra schep bovenop! Lijkt hier wel oorlog er 

wordt aangifte gedaan en de beelden worden gedeeld op soc media!! 

Rechtstreekse aanval op de meetpunten, wie bedreigt hier nu wie? 

Jullie zij het leven niet waard, ga in je simulator spelen of in je 

vorkheftruck doofpotaffaire met je bezopen koppen!! Terroristen! 90 

Db hier de ramen trillen er zowat uit en de lki is onvoldoende 7 

afrekenen!!!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 

Milieubelastin

g, 

Taalgebruik, 

Trillingen

Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

X

LW27002 07-09-2022 13:56 BITGUM 9044MN overweldigende geluidsoverlast (opnieuw) VLI 1 MIL KLU J D Allen zijn zonder naverbrander 

vertrokken, echter heeft 1 toestel 

extra gas gegeven omdat het 

toestel vermoedelijk tijdens het 

vertrek een vogel had geraakt. 

E

LW26584 07-09-2022 13:58 BITGUMMOLE 9045PK Het geluid is nu echt heel erg hard!  Ik zou zeggen dat dit 

gehoorbeschadiging kan opleveren.  Het gaat nu nog steeds door! 

Niet normaal dit.

VLI 1 MIL KLU J D echter heeft 1 toestel extra gas 

gegeven omdat het toestel 

vermoedelijk tijdens het vertrek een 

vogel had geraakt. De procedure is 

dan om zo snel mogelijk hoogte te 

verkrijgen om vervolgens ook weer 

veilig te kunnen landen.  

E

LW26588 07-09-2022 14:00 STIENS 9051AM Ze zijn weer los de macho's.

Verschrikkelijke rotherrie, want het moet zonodig wel boven het dorp.

Je denkt buiten te zijn, maar gaat maar in huis.

Jammer dat er nooit een neerdondert.

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

start een vogelaanvaring heeft 

gehad en volgens het 

veiligheidsprotocol snel hoogte 

probeerde te winnen zonder, zoals 

melder in zijn klacht wenst, neer te 

storten. Heeft deze melder enig 

besef van wat hij/zij wenst?

X

LW26591 07-09-2022 14:02 LEEUWARDEN 8918LT Goedemiddag,

En alweer met oorverdovend kabaal opstijgen en rondjes jakkeren 

over Noord Friesland.

Gebulder is abnormaal luid...meetpunten geven amper iets 

aan...misschien uitgeschakeld??

Wat een arrogantie om met zoveel kabaal de rust hier te verstoren 

met die bulderbakken.

Horen en zien vergaat ons hier..!! 

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

LW26586 07-09-2022 14:04 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor VLI 1 MIL KLU J D Geen reactie benodigd/gewenst X
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LW26592 07-09-2022 14:04 MARSUM 9034XA De 1501 startte met zeer veel lawaai, 113dBA op de geluidsmeter.

Graag hoor ik de reden voor deze buitensporige herrie.

ook verneem ik graag wanneer de ingestelde commissie 

klachtenafhandeling weer bijeenkomt.

VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof een vermoeldeijke 

vogelaanvaring. Melder hierover 

een reactie gegeven.

E

LW26590 07-09-2022 14:40 LEEUWARDEN 8918LM Ik heb het nu toch zo gehad met jullie. Ik probeer mijn kat eten te 

geven die een ontsteking in de bek heeft maar moet weer wachten tot 

jullie uitgeraasd zijn! Jullie hebben geen respect voor mens en dier en 

moeten jullie doodschamen! Ik wil mijn leven terug! Jullie waren 

verplicht om maatregelen te nemen om de herrie te beperken maar 

jullie doen niets behalve als een idioot jagen met jullie speeltjes! 

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

LW26593 08-09-2022 10:16 BROEKSTERWÂLD 9108AM Twee zeer laag overvliegende helikopters die lawaai-overlast en stress 

veroorzaken bij de dieren.

VLI 1 MIL KLU J D Falcon Stoter, toelichting over 

oefening met meerdere helikopter 

types in collectieve mail.

E

LW26594 08-09-2022 11:27 BROEKSTERWÂLD 9108AM Twee zeer laag overvliegende helikopters die lawaai-overlast en stress 

veroorzaken bij de dieren. Het is de vraag of dit goed zal gaan als de 

dieren straks naar buiten gaan en de helikopters zeer laag over de 

dieren heen vliegen.

VLI 1 MIL KLU J D Falcon Stoter, toelichting over 

oefening met meerdere helikopter 

types in collectieve mail.

E

LW26595 08-09-2022 13:45 LEEUWARDEN 8918LR Wederom 86 dB west en 84 Noord en gigantisch gebulder plus 

kerosinestank met de zuidwestenwind. Hoe hardleers kun je zijn? 

Is te hopen dat het flink gaat onweren bliksem erin

Belazeren bij de belevingsvluchten negeren brandbrief niet aan de 

afspraken houden vwb geluid dimmen minder overlast start en 

landingen minder uitstoot door niet met naverbrander.etc etc

Nog steeds geen ontvangstbevestiging wegens zg n technische 

storing al vanf 24 december 2021 

Hoe ongeloofwaardig kun je zijn naar de burgers??

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 

Milieubelastin

g, 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

LW26596 08-09-2022 14:39 BROEKSTERWÂLD 9108AM Paard op de loop (erg geschrokken) vanwege twee laag 

langsvliegende helikopters.

Ik hoorde van de dierenarts dat ze inmiddels al drie dieren hebben 

moeten afmaken vanwege deze oefening van de luchtmacht.

VLI 1 MIL KLU J D  Falcon Stoter; toelichting  

helikopteroefening  

E

LW27003 09-09-2022 08:49 BROEKSTERWÂLD 9108AM Dieren in paniek vanwege twee langsvliegende helikopters.

Ik wil niet dat mijn dieren de volgenden zijn die vanwege deze 

oefening moeten worden afgemaakt.

VLI 1 MIL KLU J D Falcon Stoter; toelichting 

helikopteroefening in collectieve 

mail

E

LW26597 09-09-2022 09:59 LEEUWARDEN 8918LR Zojuist wederom met 86 Db west en 83 Noord en gigantisch gebulder 

en uitstoot.9;54 hetzelfde verhaal. Het geluid weerkaatst tussen de 

gebouwen Defensie is wettelijk verplicht om deze problemen op te 

lossen! die zgn berekeningen kunne we niets mee en daadwerkelijke 

teruggekaatste geluid is veel luider en de uitstoot is  te absurd voor 

woorden!!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 

Milieubelastin

g, 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

LW26598 09-09-2022 15:19 WIRDUM 9088AS Is het normaal dat jullie zo laag en op en neer bewegen normaal 

boven Wirdum te vliegen .Ons huis trilde hier over was echt angstig 

kinderen stonden te huilen.

LAA 1 MIL KLU J D Angst, 

Kinderen

Falcon Leap, toelichting gegeven 

over training c130

E
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LW27004 12-09-2022 09:50 LEEUWARDEN 8924JA Geluidsoverlast veroorzaakt door een straaljager motor VLI 1 MIL KLU J D Melding betrof opstijgende 

toestellen, weg van woning van 

melder, die op ruim 5 kilometer van 

de basis en niet in de aanvliegroute 

woont. Inhoud melding is steeds 

hetzelfde, ook geen reactie 

benodigd/gewenst. Sprake van 

structurele melder

X

LW27005 12-09-2022 11:14 LEEUWARDEN 8918LR Gaat weer alle perken te buiten met doorstart 92 DB west hoe 

gestoord kun je zijn???5441 5442

Gigantisch gebulder. Belazeren belevingsvluchten en negeren 

Brandbrief! Communiceer eens transparant naar omwonenden. Jullie 

zijn  geen enkel afspraak nagekomen, geluid dimmen minder overlast 

start en landingen, Doofpotaffaire!!

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid, 

Milieubelastin

g, 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

LW27006 12-09-2022 14:00 RYPTSJERK 9256XC Vliegen te laag over/net naast de melkveestal, boerderij.

drachtige koeien in de stress. Ging vandaag allemaal net goed.

LAA 1 MIL KLU J D Dieren Melder gesproken, geeft aan dat ze 

graag de helikopters wat hoger en 

met wat meer onderlinge afstand 

ziet vliegen vanwege de dieren. 

Melder heeft wel begrip voor 

vluchten van defensie, maar belang 

van de dieren staat voor haar 

voorop

J

LW27007 13-09-2022 09:27 BROEKSTERWÂLD 9108AM Twee laag overvliegende helikopters. Levensgevaarlijk voor de dieren. 

Ik neem aan dat ik, nadat meerdere dieren inmiddels afgemaakt zijn 

vanwege deze missie, niet meer hoef uit te leggen waarom dit 

levensgevaarlijk is voor dieren dan wel mensen/andere dieren die bij 

de in panniek geraakte dieren in de buurt staan.

VLI 1 MIL KLU J D Falcon Stoter; toelichting 

helikopteroefening in collectieve 

mail

E

LW27008 13-09-2022 09:50 BROEKSTERWÂLD 9108AM Twee zeer laag overvliegende gevechtshelikopters. Levensgevaarlijk 

voor de dieren. Ik neem aan dat ik, nadat meerdere dieren inmiddels 

afgemaakt zijn vanwege deze missie, niet meer hoef uit te leggen 

waarom dit levensgevaarlijk is voor dieren dan wel mensen/andere 

dieren die bij de in panniek geraakte dieren in de buurt staan.

VLI 1 MIL KLU J D Falcon Stoter; toelichting 

helikopteroefening in collectieve 

mail

E

LW27013 13-09-2022 10:48 LEEUWARDEN 8918LT Goedemiddag..

Zowel op aangegeven tijdstip, als vanochtend eerder om 09:57 weer 

enorm veel kabaal van opstijgende..en met diverse doorstarts 

landende F-35's. (5441 en 5442)

Noord 88Db!

Wanneer wordt er nu eindelijk eens geluisterd naar alle klachten uit de 

omgeving? Er zijn beloftes gedaan v.w.b. dimmen van het geluid..!

En waarom worden de gegevens niet meer automatisch ingevuld op 

het klachtenformulier??..misschien om het sturen van klachten te 

ontmoedigen?

Over dat laatste kan ik duidelijk zijn..zolang er met zoveel gebulder 

gevlogen wordt, zal er geklaagd worden.

Stop toch eens met dat absurde gejakker..het kan best minder luid..en 

kom de beloftes eindelijk eens na!!

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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LW27009 13-09-2022 10:49 LEEUWARDEN 8918LR De zoveelste klacht wegens gigantische geluidhinder van die 

bulderbakken en onnodige extra kerosine-uitstoot! Jullei zijn 

onverbeterlijk door hier weer recht omhoog boven de flat met zoveel 

grof geweld recht de lucht in en draaien, hoe hardleers kun je zijn 

Liegbasis We zijn het spuugzat om hier dagelijks vergast te worden 

door jullie gestoorde activiteiten! Nemen jullie ook de verantwoording 

voor de ontstane gezondheidsschade voor Mens en Dier?? Of gaat dat 

ook allemaal in de doofpotaffaire met het verschuilen achter je  zgn 

landsbelang<88 db Noord 84 Db west 110 Jelsum compleet gestoord!!

waar blijft die bevestiging per mail met je zgn technische storing de 

zoveelste leugen! Is al sinds 24 12 2021 diverse malen aangegeven 

zo kunnen jullie nog meer relevante informatie wegfilteren. Hoezo 

transparant???Is wachten op de fatale crash.

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

LW27010 13-09-2022 11:15 BROEKSTERWÂLD 9108AM Overlast twee overvliegende gevechtshelikopters. Ik mag hopen dat 

de klacht inmiddels duidelijk is, hoewel ik niet het idee heb dat de 

klachten serieus genomen worden.

VLI 1 MIL KLU J D Falcon Stoter; toelichting 

helikopteroefening in collectieve 

mail

E

LW27011 13-09-2022 11:35 BROEKSTERWÂLD 9108AM Overlast twee overvliegende gevechtshelikopters. Ik mag hopen dat 

de klacht inmiddels duidelijk is, hoewel ik niet het idee heb dat de 

klachten serieus genomen worden.

VLI 1 MIL KLU J D Falcon Stoter; toelichting 

helikopteroefening in collectieve 

mail

E

LW27012 13-09-2022 12:10 BROEKSTERWÂLD 9108AM Ik mag hopen dat de klacht inmiddels duidelijk is, hoewel ik niet het 

idee heb dat de klachten serieus genomen worden.

Mij vorige melding van 11:35 was waarschijnlijk niet helemaal correct 

voor wat betreft het aantal/type helikopter.

VLI 1 MIL KLU J D Falcon Stoter; toelichting 

helikopteroefening in collectieve 

mail

E

LW27024 13-09-2022 14:21 MIEDUM 9082BA Overlast paarden en koeien door laagvliegend helikopters LAA 1 MIL KLU J D Dieren Melding betrof oefening FALCON 

STOTER (11LMB) waarbij met 

meerdere helikopters tussen 

vliegbasis Leeuwarden en 

oefenterrein de Marnewaard werd 

gevlogen. Ruim over 

gecommuniceerd in de omgeving. 

Geen reactie gewenst

X

LW27015 13-09-2022 15:00 HARDEGARIJP 9254RL eerst maandag 12-09-tot twee keer toe

nu van middag weer twee helikopter van defensie

Die zo laag over vliegen dat één paard bijna op hol is geslagen 

De dakpannen liggen te rammelen op het dak

Wij passen op de dieren van de Fam Lebesque

en hebben houden en keren om ze rustig te houden

LAA 1 MIL KLU J D Dieren Falcon Stoter, toelichting oefening 

en mogelijkheid schadeclaim in te 

dienen.

E

LW27014 13-09-2022 15:30 HURDEGARYP  

(FEANWÂLDSTERWÂ

L)

9254RG Heel erg laag overvliegende helikopters. 

Gister ook al, je kon de schaduw van de helikopter in huis zien. Niet te 

geloven

Gister zijn er 5 x helikopters overgevlogen en nu begint het zeker weer.

VLI 1 MIL KLU J D Falcon Stoter E
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LW27016 14-09-2022 08:49 BROEKSTERWÂLD 9108AM Ook om 9:07 en 9:21 evenals het aangegeven tijdstip van de klacht 

m.b.t. laag overvliegende helikopters.

Dergelijke oefeningen hebben een zeer grote kans op verwondingen 

danwel dood vanwege in paniek geraakte dieren. Meerdere dieren zijn 

inmiddels afgemaakt wegens de laag overvliegende 

helikopters/vliegtuigen.

Graag deze klacht ook melden bij alle toekomstige laag overvliegende 

helikopters en vliegtuigen rondom dit adres tijdens deze oefening 

aangezien dit probleem blijft bestaan. Op deze manier blijf je 

meldingen aanmaken terwijl er toch niets mee gedaan wordt.

VLI 1 MIL KLU J D Falcon Stoter; toelichting 

helikopteroefening in collectieve 

mail

E

LW27021 14-09-2022 11:11 LEEUWARDEN 8918LR Wederom loeiharde landing en doorstarts, jullie zijn echt helemaal de 

realiteit kwijt maar rijp voor opname met je verschuilen achter 

"Landsbelang"

Onze gezondheid welzijn staan hier op het spel  met dit gestoorde 

ontspoorde gedrag! Er wordt melding gedaan aan de de daartoe 

bevoegde instanties We zijn er helemaal klaaar meeee!!!!!!!!!

met je geluid dimmen en rekening houden met omwonden en goede 

relatie onderhouden BUllshit! Had deze idioterie maar bij de 

belevingsvluchten laten horen, dan waren die bulderbakken HIER 

nooit gekomen!!Jullie staan de mensen gewoon te 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

E

LW27019 14-09-2022 12:00 HURDEGARYP 9254DM Rond 12 uur is er over Quatrebras in de buurt van Hurdegaryp in 

helikopter over onze boerderij gevlogen. De melkkoeien liepen op dat 

moment buiten achter de stal en raakten in paniek op hol en  zijn terug 

gegallopeerd richting de stal.

Alles leek met een sisser af te lopen maar helaas bij het ophalen van 

de koeien hedenmiddag om half 4 bleek een koe de heup te hebben 

gebroken. De dierenarts is reeds verwittigd en zal een rapport 

opmaken. Wij zullen alle uit deze gebeurtenis voortvloeiende schade 

gaarne vergoed zien worden door het ministerie. 

LAA 1 MIL KLU J D Dieren Melder gesproken, die was gisteren 

behoorlijk boos en wil nu dat er 

snel afhandeling komt. Melding 

doorgestuurd naar afdeling Claims 

die de melding inmiddels heeft 

afgehandeld

J

LW27020 14-09-2022 14:34 LEEUWARDEN 8918LR Krankzinnige herrie met doorstarts hier boven omwonenden, woonwijk 

,jullie zij het helemaal de weg kwijt met je gestoorde illegale  gedrag! 

Weggeblazen door de gigantisch herrie en vergast door de kerosine! 

Laat 1 ding duidelijk zijn ,er is geen plaats voor dit soort criminele 

activiteiten boven omwonenden. Wegwezen naar de woestijn!

Gestoorde gekken>> 86 Db west noord 116 Jelsum 98 Wyns  


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

LW27017 14-09-2022 14:43 LEEUWARDEN 8918LT Goedemiddag,

Zojuist weer minutenlang een bulderende rond jakkerende en 

doorstarts makende 5441. 

Bij het maken van de bocht naar links, komt het lawaai hier in volle 

sterkte naartoe.. wind uit het noordwesten.

Opmerkelijk is, dat dit niet als zodanig wordt weergegeven op 

meetpunt noord. Meetpunt staat laag tussen de bebouwing...geluid 

kaatst hier rechtstreeks tegen de 12 hoog flat! N.b. hier is geen 

geluidwerende isolatie!!

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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LW27018 14-09-2022 15:20 DEINUM 9033WM De frequentie én het geluid van overvliegende straaljagers is veel te 

hoog. Afgopen jaren wordt er aanzienlijk meer over Deinum gevlogen 

en het geluid wordt steeds harder. 

VLI 1 MIL KLU J D betreft f16 die oefennadering heeft 

gemaakt. daarnaast toelichting 

gegeven over facetten 

oefenprogramma.

E

LW27022 15-09-2022 10:00 LEEUWARDEN 8918LM Ja hoor, de hele week staat weer in teken van jullie asociale gedrag. 

Het is niet te doen. Even bellen, buiten zitten of eten. Alles moet 

wachten tot jullie weer even opgerot zijn! Ik ben er klaar mee. 

Opzouten!

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

LW27023 15-09-2022 10:00 LEEUWARDEN 8921VD ernstige geluidshinder en overlast door f35 lawaai met fysieke 

gevolgen

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

LW27026 15-09-2022 10:05 LEEUWARDEN 8932DX Een oorverdovende herrie. Je kunt niet buiten met elkaar praten. 

Vreselijk irritant en pijnlijk aan het gehoor.

Dit gebeurd vaker, maar ik dien dien niet iedere keer een klacht in.  

Deze herrie veroorzaakt door dat volwassen geldverslindende 

speelgoed. Het is absurd.

VLI 1 MIL KLU J D algemene uitleg E

LW27086 15-09-2022 13:44 DEINUM 9033XA Hallo,

15-09-2022 13.44 lawaai

19-09-2022 9.45 

20-09-2022 13.40

21-09-2022 11.00

27-09-2022 10.00

29-09-2022 12.25 12.45 13.40 15.05

02-10-2022 02.31 laag vliegend iets? drukkend eng

05-10-2022 9.50

06-10-2022 11.00

Dit zijn tot nu toe de datums dat ik hinder heb van vliegtuigen en 

misschien helikopters , hierdoor kan ik niet werken, ontzettend 

vervelend als ik met mijn klanten praat. Wat dan ook niet kan! Mag ik 

een schema van jullie activiteiten dan kan ik daar rekenschap mee 

houden en behoud ik mijn klanten. 

VLI 1 MIL KLU J D Algemene toelichting E

LW27025 15-09-2022 13:45 MENAAM 9036KW Lawaai van opstijgende F35s VLI 1 MIL KLU J D Geen reactie benodigd/gewenst X

LW27027 16-09-2022 10:04 DRONRIJP 9035VK Veel lawaai VLI 1 MIL KLU J D Geen reactie benodigd/gewenst X

LW27028 16-09-2022 10:05 LEEUWARDEN 8918LR Gigantische gebulder en vergast door de kerosine!

86 DBNoord en west!! De vliegbasis doet er helemaal niets aan om 

het geluid te dimmen het is allemaal volksverlakkerij en maar blijven 

verschuilen achter "Landsbelang'' terwijl de omwonenden hier vergast 

worden door de luchtvervuiling! Belazerd met de Belevingsvluchten 

negeren Brandbrief, de doofpotaffaire! Vroeg of laat  zal de waarheid 

boven tafel komen! 

Waar blijft het zgn ''ware verhaal"? Dikke leugen!!

Als je zo een oorlog moet winnen door met bommen te gooien niet te 

communiceren heb je bij voorbaat al verloren! Voor al de 

klachtenregen negeren.. 

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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LW27029 16-09-2022 12:24 LEEUWARDEN 8918LR Is het nu afgelopen met die gigantische gebulder en kerosine 

uitstoot?? Jullie zijn compleet gestoord met dit krankzinnige gedrag 

het is code geel wegens storm en jullie hebben echt overal lak aan!!'

Hoogste tijd voor een vergeldingsactie wie niet wil horen en iedereen 

staat te belazeren moet het maar voelen!! 84 Noord en West marsum 

112  DB

VLI 1 MIL KLU J D Milieubelastin

g

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

LW27031 16-09-2022 12:24 LEEUWARDEN 8918LT Goedemiddag,

Voor de tweede keer vandaag is het blijkbaar weer nodig om met 

absurd veel gebulder op te stijgen.

Kerosinestank...en extreme luchtvervuiling.

Funest voor de natuur én de gezondheid van mens en dier.

Hoogste tijd dat jullie een woordenboek gaan raadplegen....en eens 

gaan kijken bij de B van beloftes..en de D van dimmen..die betekenis 

ontgaat de vliegbasis tot op heden volledig!

VLI 1 MIL KLU J D Dieren, 

Milieubelastin

g

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

LW27030 16-09-2022 12:24 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

LW27032 16-09-2022 13:08 JELSUM 9057RE Enorme geluidspiek door een F35.

1 ging landen/ doorstarten ,1 vloog hoger. Degene die laag vloog 

zorgde voor de piek. Huilende kinderen in huis die net waren 

begonnen aan hun middagslaapje. Hartelijk dank!

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

LW27034 16-09-2022 13:09 LEEUWARDEN 8918LR Minuten lang hier over alle meetpunten jakkeren met meerder F35 's 

we worden vergast door de kerosine en weggeblazen door de 

gigantisch gebulder! Het is hier compleet oorlog jullie zijn de realiteit  

helemaal kwijt en het is de hoogst tijd om nu voor eens en altijd te 

vertrekken naar elders!!

Het speelkwartier is om en de kostbare tijd op!!

Meer dan 86 Db Noord 84 West>> Let op: Wegwezen naar de 

woestijn!!

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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LW27033 17-09-2022 11:21 LEEUWARDEN 8918LR Zojuist wederom met gigantisch gebulder 90 Db Noord en 86 West de 

lucht in en vergast door de kerosine met noordwestenwind! Er wordt 

totaal geen rekening  gehouden met omwonenden! 

Hoe durf je de burgers zo voor te liegen en letterlijk eroverheen te 

vliegen met gigantisch gebulder en kankerverwekkend uitstoot? 

Sluiten die Basis!!

Jullie verschuilen je continue achter zgn landsbelang en negeren de 

omwonenden! Defensie komt de mensen totaal niet tegemoet in de 

mogelijkheden om eea te verbeteren. Stoicijns narcistisch gedrag is 

het door  de klachten inhoudelijk te negeren en af te on met standaard 

antwoorden, Defensie is geen enkel belofte nagekomen naar 

omwonenden! Er is geen plaats hier voor de Vliegbasis lat dat 

overduidelijk zijn!

Omwonenden  belazeren met de Belevingsvluchten negeren 

Brandbrief daarmee heb je je eigen graf gegraven.. Neem nu ook 

maar eens de verantwoording voor voor al deze dwalingen en 

misleidingen..

1502 is zoals verwacht weer uit de koers geraakt..

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

LW27035 19-09-2022 09:57 LEEUWARDEN 8918LR Compleet gestoord door hier met gigantisch gebulder 87 Db west 86 

noord 116 Jelsum 96 Wyns plus het toestel dat afgelopen zaterdag 

nog wegens zgn ''technische" mankementen niet kon opstijgen! Is 

duidelijk hoorbaar dat de motoren worden worden opgeblazen! De 

startbanen zijn niet voor niets tot gort gereden! Het is wachten op de 

fatale crash.. Weer vergast door de kerosine wat een milieuvervuiling!! 

Elke dag dezelfde terreur!!

VLI 1 MIL KLU J D Milieubelastin

g

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. 

E

LW27036 19-09-2022 13:39 LEEUWARDEN 8918LR Valt dit ook onder het zgn geluid dimmen en minder overlast bij starts 

en landingen? 91 Db west 86 Noord 13;41 89 west 86 Noord! 13;41 

weer 89 Db west en 86DB Noord!!

Respectloos gedrag is het naar omwonenden en de wereld die 

afscheid neemt van Queen Elizabeth!

gigantisch gebulder het beton vliegt je om de oren en vergast door de 

kerosine door de west noord westenwind! Compleet gestoord gedrag 

rijp voor opname!!

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

LW27037 19-09-2022 13:41 LEEUWARDEN 8918LT goedemiddag.

En alwéér absurd veel gebulder en kerosinestank!

Noord 86 Db, west 89Db..piekte zelfs tot 91 Db!

Niet normaal meer!

Veel mensen kijken naar de uitvaartplechtigheid van koningin 

Elizabeth..maar zoals gewoonlijk trekt de vliegbasis zich nergens iets 

van aan...over respect gesproken..maar dat is iets waar het de 

vliegbasis totaal aan ontbreekt! Als de vlieguren maar gemaakt 

worden, dat is blijkbaar het enige wat telt!

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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LW27039 19-09-2022 14:56 LEEUWARDEN 8918LR Onverantwoordelijk gedrag wat hier neergezet wordt met diverse 

doorstarts en 90 Db west jullie  zijn compleet de weg kwijt en het de 

hoogste tijd om te vertrekken en nooit meer hier te laten zien! Onze 

veiligheid en gezondheid zij in het geding door een stel gestoorde 

gekken!!Milieuvervuilers , ze moeten jullie achter slot en grendel 

zetten!

Respectloos gedrag naar omwonenden  COVM en de uitvaart van de 

Queen Elizabeth, om hier zo de boventoon willen voeren! En ook nog 

eens na het zoveelste technische mankement, jullie spelen ook met 

ons leven en dat wordt niet getolereerd!!Er zit een behoorlijke steek 

los in jullie hoofden het heeft al kortsluiting veroorzaakt ander doe je 

dit niet!

En niet afschepen met standaardantwoorden maar de waarheid!

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

LW27040 19-09-2022 14:56 LEEUWARDEN 8918LT Welja...en maar weer diverse doorstarts maken..

Horen en zien vergaat ons hier!

West 90 Db noord 86 Db. Gebulder kaatst hier met Nw wind 

rechtstreeks tegen de gevel..Hier ook 90Db gemeten. 

Kan het nu eindelijk eens afgelopen zijn met dat onverantwoorde 

gejakker vlakbij bewoond gebied? 

Door de steeds terugkerende technische mankementen spelen jullie 

met de levens van omwonenden..!! 

VLI 1 MIL KLU J D Structurele melder. Meermaals 

uitleg gegeven over 

vliegbewegingen en daarbijhorend 

geluid. Melder staat niet open voor 

onze uitleg. Met COVM 

vertegenwoordiger besproken 

hierop niet meer te reageren. 

Melder krijgt alleen nog een 

ontvangstbevestiging

E

LW27038 19-09-2022 14:59 LEEUWARDEN 8915KM Beste lezer, 

Ik ervaar regelmatig geluidshinder vanwege opstijgende, landende en 

overvliegende jachtvliegtuigen. 

Deze geluidsoverlast heeft meerdere gevolgen, zoals hinder bij 

gesprekken voeren, zowel thuis als telefonisch. Ook doordat ik het 

grootste deel van de week thuis werk ervaar ik problemen met 

concentratie. Dit is vooral hinderlijk wanneer er verspreid over de dag 

vele momenten zijn waarop ik deze overlast ervaar. 

Er is daarnaast dusdanig veel geluidsdruk dat het fysiek voelbaar is en 

ben bang dat het over de lange termijn gehoorschade veroorzaakt 

en/of verergerd kan hebben. 

VLI 1 MIL KLU J D Gezondheid Melder per email informatie 

verstuurd over onderzoek naar  

mogelijke vermindering 

geluidniveaus F-35

E
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LW27041 20-09-2022 11:16 LEEUWARDEN 8918LR Weer diverse loeiharde  doorstarts met gigantisch gebulder en vergast 

door de kerosine met de noord westenwind! 87 Db West 83 

Noord.9;57 en 10;00 uur ook 84 Db west en Noord 118 Jelsum geluid 

kaatst hier terug tussen de betonwijk.

We vragen ons ernstig af wat Defensie verstaat onder het belangrijk 

vinden om een goede realtie met de omgeving te houden, als je 

dagelijks zo het bloed onder de nagels weghaalt..  

Piloten proberen geluid te dimmen en minder overlast bij starts en 

landingen. Het wordt bij de dag extremer..

Jullie krijgen alle bewijslast op een presenteerblaadje aangeboden en 

het is zaak om hier iets mee te doen, ipv stelselmatig te negeren en te 

verschuilen achter de noemer "Landsbelang"

Ook dat er nog steeds geen bevestiging per mail wordt gegeven na 

het indien van een klacht is een kwalijke zaak. op deze manier wordt 

het een onoverzichtelijke situatie , maar wellicht was dit de bedoeling? 

We krijgen nu an verloop van tijd een mail met een aantal nummers 

waaronder de klacht geregistreerd staat maar niet specifiek een 

antwoord op de extreme situaties die gaan in doofpot!  N.b het staat 

nog wel steeds op het klachtenformulier!

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

LW27042 21-09-2022 10:59 LEEUWARDEN 8918LR Weer gigantisch gebulder hier tegen de gevel en vergast door de 

kerosine met de zuidwestenwind!

wanner dringt het besef eens door dat dit soort idioterie hier niet 

kan!!88 Db west 87Db om 10:44 

Alles staat hier te trillen en we worden letterlijk vergiftigd door de 

kerosine! We herkennen deze capriolen niet uit de zgn  

belevingsvluchten.De bevolking is zwaar belazerd en nu zijn nog 

steeds te laks om de verantwoording hierin te nemen! Mensen werden 

onterecht weggezet als zijnde "structurele klagers! De echt 

overlastgevers is De vliegbassi met zijn leugens en bedrog  en loze 

beloften! Dit gaat ten koste van onze gezondheid!! 

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

LW27043 21-09-2022 10:59 LEEUWARDEN 8918LT De oorlogsmachines bulderen weer!

10:40 west 92 Db..noord 65 Db

10:44 west 87 Db..noord 74 Db

10:59 west 92 Db..noord  68 Db

Dit kan je omwonenden niet aandoen...Meetpunt noord geeft 

aanmerkelijk minder Db's aan dan we hier meten...Staat, zoals vaker 

aangegeven, heel tactisch verstopt tussen de (hoge) bebouwing!

Hier op de flat aantal Db's vergelijkbaar met west...er zit helaas géén 

scherm in de lucht dat het kabaal tegenhoudt. Geluid kaatst hier 

rechtstreeks tegen de flat. 

Plek van opstijgen is precies tegenover de flat (we zien ze vanaf hier 

opstijgen)...wij krijgen hier de volle lading aan lawaai.

Plaatsen van een meetpunt op onze flat zou dat bevestigen! ..of wordt 

dat misschien te confronterend??

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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LW27044 22-09-2022 09:59 LEEUWARDEN 8918LR Goedemorgen,

Zojuist bij opstijgen 92 Db west en  gemiddeld 82<>84  en 82 Noord.

Wederom gigantisch gebulder en vergast door de kerosine. De vloer 

trilt helemaal en het geluid kaats hier rechtstreeks tegen/tussen het 

beton. Tip: Zonder naverbrander opstijgen en minder overlast/uitstoot  

veroorzaken! op 2,4 km 550 mtr Het blijkt ineens dus ook met landing 

wel degelijk zachter te kunnen...Waarom moest er eerst een 

klachtenregen aan voorafgaan om 1 seconde gehoord te worden? We 

zijn nu 6 jaar verder.. Het werkelijke gemeten geluid ligt veel hoger 

dan de berekeningen. Dit hoge complex heeft niet de geluidswerende 

voorzieningen gekregen. Tevens zijn de wanden/gevels van 

gebouwen rondom niet geisoleerd wat wel  verplicht is,  zie  bijgaande 

artikel.

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

LW27045 22-09-2022 22:57 LEEUWARDEN 8918LR Arrogantie ten top door wederom met diverse doorstarts recht omhoog 

de lucht in met gigantische herrie en kerosine uitstoot je zo te 

misdragen boven omwonenden na zoveel grensoverschrijdend 

gedrag! 90 Db west meer dan w100 Jelsum /Marsum Jullie zijn 

onverbeterlijk en dit is de bekende druppel op te verkassen naar 

elders ! De vliegbasis heeft te veel kansen en gehad en helemaal 

verknald> Wegwezen naar de woestijn!!

Zaterdag kon f 35 wegens zgn "technische" storing als we zien hoe 

jullie hier met het materieel omgaan is dat niet zo verwonderlijk!  

Defensie geeft met dit gedrag aan geen respect te hebben voor 

omwonenden/ COVM!  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

LW27046 23-09-2022 09:53 LEEUWARDEN 8918LR Zo, het is "mooi" geweest met al dat gigantische gebulder en kerosine 

uitstoot! 94DB west en 93 Noord! Constant plankgas en totaal niet 

rekening houden met omwonenden ! De gezondheid van Mens en 

Dier staan op het spel plus de natuur met deze onnodige 

luchtvervuiling kerosine!

Belazeren bij de negeren Brandbrief belofte geluid dimmen en minder 

overlast starts en landingen..

Benedenmaats om zo met omwonenden om te gaan1 De overlast 

verergert bij de dag! Schandalig!

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

LW27047 23-09-2022 09:54 LEEUWARDEN 8918LT Goedemorgen,

Niet normaal meer dat gebulder...west 94 Db, noord 93 Db. (5441, 

1506) Dit gaat alle perken te buiten!

Respectloos gedrag naar omwonenden...ondanks de vele klachten 

nog geen enkele verbetering merkbaar v.w.b. dimmen kabaal...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
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LW27048 23-09-2022 12:22 LEEUWARDEN 8918LR Jullie moeten nu ophouden met dat grensoverschrijdend  gedrag met 

doorstarts en vervuilde uitstoot NAT 040!! We worden hier allemaal 

vergiftigd door toedoen van die Vliegbasis

Het moet afgelopen zijn met continue overlast !!

De gezondheid van Mens en Dier staan op het spel!

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

LW27049 23-09-2022 12:36 LEEUWARDEN 8918LR Per direct stoppen met deze vervuiling anders volgen ander 

maatregelen er wordt ook melding gedaan bij de daartoe bevoegde 

instanties!

De Maat is meer dan vol met wat de vliegbasis hier zo langzamerhand 

durft neer  te zetten! Diverse doorstarts 12:10 12:22 12:36 gigantische 

luchtvervuiling e=wat onze kant opkomt Neem je verantwoording eens 

ipv overal achter te verschuilen! We worden hier vergiftigd door uitstoot

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

LW27050 23-09-2022 12:45 LEEUWARDEN 8918LT Herrie van vanochtend nog niet genoeg??

Nu al ruim een half uur een doorstarts makende en ernstig 

luchtvervuilende NATO40 AWACS boven noord Friesland.

Milieu regels v.w.b. de uitstoot van ziekmakende stoffen worden hier 

constant genegeerd...schandalig!

VLI 1 MIL KLU J D Milieubelastin

g

AWACS heeft meerdere oefen 

naderingen gemaakt. 

E

LW27051 23-09-2022 13:50 MARSSUM 9034HK Er vliegt de hele dag al een AWACS vliegtuig, dat enorm veel 

geluidshinder geeft. Hij vliegt steeds over, waardoor ik in huis steeds 

gestoord wordt in mijn werkzaamheden.

VLI 1 MIL KLU J D toelichting AWACS E

LW27052 26-09-2022 13:42 LEEUWARDEN 8918LR weer gigantische gebulder 91 Db west en vergast door de kerosine 

met de zuid zeuid westenwind!

Er wordt totaal geen rekening  gehouden met omwonenden! De 

gezondheid van Mens en Dier staan op het spel!

9:58 ook gebulder en kerosinestank

11:47 doorstartsmet gigantisch gebulder en vergast door de Kerosine! 

We zijn ook benieuwd wat jullie hier zelf van vinden. Graag dus jullie 

reactie. Dank alvast, namens 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

LW27053 26-09-2022 13:45 OENTSJERK 9062EA Wederom bent u met veel kabaal bezig om de klimaatcrisis verder te 

verergeren met uw werkzaamheden. U heeft het over een 

grondwettelijke taak, die u verricht. De overheid heeft inderdaad de 

grondwettelijke taak haar inwoners te beschermen. Het grootste 

gevaar op dit moment - zeker voor Nederland als laaggelegen land - is 

de opwarming van de aarde en de stijgende  zeespiegel. De 

gigantische uitstoot van straaljagers en ander defensiematerieel 

draagt juist enorm bij aan dit gevaar. U gaat zo direct in tegen uw 

eigen grondwettelijke taak. Daarnaast wijs ik u er nogmaals op dat 

ieder individu de vrijheid heeft om al dan niet bij te dragen aan geweld; 

zowel tegen mensen als tegen de natuur. Uw redenering dat defensie 

zijn grondwettelijke taak niet kan verzaken (wat u dus juist wel doet, 

gezien het bovenstaande), gaat niet op voor u als individuele 

medewerkers. Als mens staat uw geweten boven iedere wet. U hebt 

altijd de keuze te weigeren mee te werken aan de destructie van de 

aarde (door middel van o.a. uitstoot en vervuiling) en het doden van 

andere mensen.

VLI 1 ONB KLU J D uitleg nut/noodzaak 

vliegbewegingen

E
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LW27054 27-09-2022 09:55 LEEUWARDEN 8918LR Behoort deze actie ook tot het zgn geluid dimmen en minder overlast 

met starts en landingen?

89 db noord en 94 west!1 gigantisch gebulder de vloeren en ramen 

staan te trillen en vergast door de kerosine,. Hoogste tijd dat jullie voor 

eens en voor altijd vertrekken naar het buitenland Er wordt geen enkel 

belofte nagekomen vwb bovenstaande!

Belazeren bij de belevingsvluchten en negeren brandbrief en  un 

verbazen over klachtenregen??

Ga je heel diep schamen Defensie voor deze schertsvertoning, het is 

pure misleiding!!!

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

LW27055 27-09-2022 09:55 LEEUWARDEN 8918LT Vanochtend opnieuw extreem veel gebulder..Noord 89 DB en west 94 

DB!!..En nog steeds wordt er geen rekening met omwonenden 

gehouden..wat doen jullie ons hier aan en wanneer worden de beloftes 

van geluid dimmen nu eindelijk eens nagekomen? 


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

LW27056 28-09-2022 09:50 DEINUM 9033XJ Erg veel geluid boven deinum VLI 1 MIL KLU J D toelichting vliegprogramma E

LW27057 28-09-2022 09:58 LEEUWARDEN 8918LR Gigantisch gebulder en geknetter en vergast door de kerosine door de 

zuidwestenwind.90 west 80 Noord 114 Marsum 9:52 90 west 81 Noord 

compleet gestoord gedrag en dat moet streng bestraft worden!!

Hoe zit het met de belofte van zgn geluid dimmen en minder overlast 

bij starts en landingen?? belazeren bij de Belevingsvluchten en 

negeren Brandbrief! Wegwezen naar de woestijn!

Waar blijft het ''ware" verhaal???

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

LW27059 28-09-2022 13:34 LEEUWARDEN 8918LT Weer "goed" bezig met herrie schoppen en lucht vervuilen!

Vanochtend 09:52 90Db op west, 82DB op noord 

en opstijgen met naverbrander..

Zojuist opnieuw absurd veel gebulder en verstoren van de rust in heel 

noordelijk Friesland en de Wadden.

Niet normaal meer dat egoïstische gedrag!

VLI 1 MIL KLU J D Milieubelastin

g

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

LW27058 28-09-2022 13:38 MENAAM 9036KW F35 met teveel lawaai over het dorp VLI 1 MIL KLU J D Geen reactie benodigd/gewenst X

LW27060 29-09-2022 11:10 STIENS 9051AH Iedere keer straaljagers midden over het dorp Stiens. Al vaker een 

klacht ingediend en bericht terug gekregen echter zonder een afdoend 

antwoord. Ga toch alstublieft wat hoger vliegen en 2 kilometer 

noordelijker. Het is echt afschuwelijk. 8 duizend !!!!! mensen zullen u 

echt dankbaar zijn.

Leg het mij anders heel simpel uit waarom jullie dit niet willen doen.

VLI 1 MIL KLU J D Melder al vaker per email een 

reactie gestuurd over de 

circuitlanding boven Stiens. Uitleg 

gegeven waarom de circuitlanding 

wordt uitgevoerd, als reactie op 

deze melding wederom dezelfde 

reactie verstuurd.

E
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LW27061 29-09-2022 11:11 LEEUWARDEN 8918LR Nu per direct stoppen met deze terreur boven de omwonenden met 

gestoorde gedrag recht omhoog de lucht in met gigantisch gebulder en 

kerosinestank!! Jullie zijn gestoord!!!!

Vanochtend9:57 en 9:59   ook al extreme herrie 90 Db west en 90 

Noord en terug jakkeren over de meetpunten om 10:09 Jullie zijn 

gewaarschuwd...

Nogmaals Belazeren bij de Belevingsvluchten

Negeren Brandbrief!! 

Negeren beloftes geluid dimmen en minder overlast start en 

landingen!!

Nergens op reageren niet kunnen comminiceren!

Defensie=Dom VolK!!

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

LW27062 29-09-2022 11:12 LEEUWARDEN 8918LT Absurd veel gebulder door rondjes te jakkeren en doorstarts te maken. 

Is in één keer landen misschien te moeilijk? Tijd genoeg gehad om dat 

te leren lijkt mij...zou voor ons hier en de omliggende dorpen een 

aanmerkelijk verschil maken v.w.b. het lawaai en de uitstoot van 

ziekmakende stoffen. 

Vanochtend om 09:58 het zelfde gebulder...zowel op meetpunt west 

als noord 90db..!!

Stop hier met dat onnodige herrie schoppen...en beperk die capriolen 

tot boven zee..dit is boven bewoond gebied onacceptabel en asociaal!

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

LW27063 29-09-2022 13:45 LEEUWARDEN 8918LR De hele dag gigantisch overlast met gebulder en kerosine uitstoot! Is 

echt absurd wat hier gaande is Er is hier geen plaats voor de 

vliegbasis!!!!!!!!!!!!!!!!!

Defensie is  zijn geen enkel belofte nagekomen!

Hoe zit het met het zgn "incident" bezopen in de vorkheftruck 

waarvoor alle hulpdiensten moesten  uitrukken??? Ook veilig in de 

doofpot?????

Hoezo geluid dimmen met 90  92 Db met doorstarts en landingen? 

9:57 9;59 11;09 12;24 12:44 13:44 plus de vervuilende NATO 

waardoor we vergast worden!! 


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

LW27064 29-09-2022 14:15 OENTSJERK 9062EA Het Friese land en het Waddengebied worden de gehele dag 

wederom opgeschrikt door het kabaal en de uitstoot van kwalijke 

stoffen door uw organisatie. Uw activiteiten zijn nergens passend, 

maar al helemaal niet in een provincie die prat gaat op haar rust en 

ruimte, laat staan in het Waddengebied; een officieel stiltegebied en 

bovendien Natura 2000-gebied en Unesco Werelderfgoed. Het is 

ronduit bizar dat u met straaljagers en ander materieel in de weer bent 

boven de Wadden en dat er middenin dat gebied een militair 

oefenterrein ligt. Dus stop uw activiteiten en sluit het oefenterrein op 

Vlieland evenals de vliegbasis bij Leeuwarden. Tip: voor het 

bevredigen van een teveel aan jagersinstinct en competitiedrift  zijn er 

tegenwoordig leuke games waarbij men online naar hartelust kan 

schieten, virtuele tegenstanders kan vermoorden en oorlogje kan 

spelen. Dat lijkt me voor iedereen, inclusief natuur en klimaat, een win-

win-situatie. 

VLI 1 MIL KLU J D Dieren, 

Gezondheid, 

Milieubelastin

g, Trillingen

Structurele melder met activistische 

(anti-militaire) insteek. Melder per 

email geïnformeerd over hinder dat 

kan ontstaan bij opstijgen, landen 

en verplaatsen van 

gevechtsvliegtuigen van en naar 

oefengebieden

E
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LW27069 29-09-2022 14:50 BRITSUM 9055LN Doorstartende straaljagers vanuit vliegbasis Leeuwarden VLI 1 MIL KLU J D Melder heeft in het verleden 

meerdere berichte achter gelaten 

op het antwoordapparaat van 

Bureau Geluidshinder, maar 

vermeldt niet het telefoonnummer 

waar de reactie op gegeven kan 

worden. Melding daarom 

afgehandeld, betrof een AWACS 

en F-35

X

LW27065 29-09-2022 14:58 LEEUWARDEN 8915KM Beste lezer,

Vandaag ervaar ik ontzettend veel geluidsoverlast van vliegtuigen. Ik 

accepteer dat er vrijwel iedere dag gevlogen wordt, maar vandaag heb 

ik er wel erg veel last van. 

Vooral tussen 14:00 en 15:00 vliegt er gemiddeld om de 5 a 10 

minuten een vliegtuig over. Dit zorgt voor concentratieproblemen, 

verstoring van online vergaderingen en ik ervaar het geluidsniveau als 

een risico voor gehoorschade. 

VLI 1 MIL KLU J D Naast het eigen vliegprogramma 

heeft een AWACS toestel rond het 

tijdstip van hinder meerdere 

oefennaderingen gemaakt, 

waardoor er veelvuldig 

overvluchten hebben 

plaatsgevonden.

E

LW27066 29-09-2022 15:00 LEEUWARDEN 8918LR Gaat nu al uren met de doorstarts van de milieuvervuiler NAt040en  

het is nu wel meer dan genoeg geweest zo langzamerhand. Defensie 

lijdt aan chronisch aan grensoverschrijdend gedrag!

De gezondheid van Mens en Dier staan op het spel!

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

LW27068 30-09-2022 09:55 LEEUWARDEN 8918LR En weer recht omhoog de lucht in met gigantisch gebulder en uitstoot 

kerosine 93 west en 89 Noord

Defensie houdt zich niet aan de gemaakte afspraken de overlast wordt 

bij de dag erger! Nogmaals als je je niet kunt gedragen moet je 

wegwezen!! Belazeren bij de Belevingsvluchten en negeren 

Brandbrief! Geluid dimmen??????

Defensie moet zelf maar even heel snel dimmen!!

Het is pure misleiding en dat moet mensen beschermen?? Alles op 

basis van leugens om je zin te krijgen!! 

Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden

@geluidsmeetnet

·

28 sep.

Het was weer verschrikkelijk vanmorgen 

@Kon_Luchtmacht

 op deze op het oog zo mooie ochtend: continu zwaar gedreun de 

gehele ochtend boven Noord-Friesland te horen. Pas als de herrie 

echt weg is besef je de impact van de F35's boven Friesland en de 

Waddeneilanden...

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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LW27067 30-09-2022 09:55 MENAAM 9036LN Ook nu was (met de ramen en deuren dicht) het geluid van de 

televisie weer niet te volgen door de herrie van vertrekkende 

straaljagers!

VLI 1 MIL KLU J D Een tweetal toestellen heeft op het 

moment dat u hinder heeft 

ondervonden het luchtruim 

gekozen voor een trainingsmissie. 

Zij zijn allen zonder naverbrander 

vertrokken. 

E

LW27070 30-09-2022 13:52 LEEUWARDEN 8918LR Kennelijk is het besef nog steeds niet doorgedrongen dat het zo niet 

langer kan, nu zelfs 95 West jullie zijn totaal de weg kwijt met dit 

gedrag!@ We zijn er als omwonenden helemaal klaar mee!! De 

gezondheid van Mens en Dier staan op het spel en we zijn het 

spuugzat om steeds zo vergast te worden door de kerosine en 

weggeblazen door het gigantisch gebulder!!

Nogmaals: Wegwezen naar de woestijn!!

Transparant worden jullie toch niet , maar irritant!!

VLI 1 MIL KLU J D Dieren, 

Gezondheid

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

LW27071 30-09-2022 13:52 LEEUWARDEN 8918LT Niet normaal meer dat gebulder vandaag!

Vanochtend 09:55 west 93 DB, noord 89 Db. 

Vanmiddag 13:52 west 95 Db!! en noord 81 Db.

Trillende ramen en vloeren in de woning.

Landing om 11:05 wél rustig, het kan dus wel!

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 

E
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