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Ook suggesties gevraagd aan dorpen en wijken. 

Opties:  

1. Bochtje om Marsum bij de start vliegen – scheelt ca 6 dB(A). 

Wanneer er in zuidwestelijke richting gestart wordt zijn 2 vertrekroutes vastgelegd in 

onze procedures; 1) rechtdoor, over het dorp  2) met een bochtje, noord van het dorp 

Marssum langs. Deze laatste betreft het bekende ‘bochtje om Marssum’ en is in het 

verleden in overleg met de inwoners van Marssum ontwikkeld om het dorp te ontzien. 

We proberen dus zoveel mogelijk het ‘bochtje’ te vliegen, maar wanneer de veiligheid in 

het gedrang komt of indien er operationele redenen zijn wordt er voor gekozen om de 

route recht over het dorp te kiezen. 

2. Meer straight in landingen. 

De bekende circuitlanding (landing op zicht) wordt de vliegers in hun opleiding al 

aangeleerd. Het is de meest voorkomende soort landing en wordt over de hele wereld 

gebruikt. De circuitlanding maakt het voor luchtverkeersleiders mogelijk om in korte tijd 

grote hoeveelheden vliegtuigen op een veilige en ordelijke manier te laten landen. 

Bijvoorbeeld tijdens Frisian Flag. Daarnaast scheelt het brandstof en trainingstijd. Want 

bij een straight in landing moet de vlieger eerder zijn training staken en terug naar de 

basis vliegen. Uit klachtenanalyses blijkt dat circuitlandingen veelal klachten in de directe 

nabijheid van de vliegbasis opleveren. 

Straight in landingen worden wel altijd gevlogen bij slecht weer/zicht omdat er dan 

vanwege bewolking of slecht zicht op instrumenten gevlogen wordt (instrument 

landingen). Het houdt in dat vliegtuigen een voor een over een grotere afstand landen op 

de vliegbasis. Dit kost extra tijd en brandstof en gaat dus ten koste van de trainingstijd. 

Uit klachtenanalyses blijkt dat bij straight in landingen de klachten komen uit dorpen die 

verder van de vliegbasis afliggen en waar de toestellen tijdens hun landing overheen 

vliegen. In het lopende onderzoek naar mogelijkheden om het F-35 geluid te reduceren 

worden deze variaties van naderingen ook opnieuw bekeken. 

3. Korte baan periodiek gebruiken. 

Vliegbasis Leeuwarden beschikt over 2 start-/landingsbanen. De ligging van deze banen 

maakt dat er eigenlijk bij alle windrichtingen gevlogen kan worden. Afhankelijk van de 



(weers-)omstandigheden maken we dan ook gebruik van de korte baan. De F-35 kan  

zowel opstijgen van als landen op de korte baan. 

4. Landing van grotere hoogte inzetten; er zit veel verschil in geluidsniveaus bij 

landingen. 

In het lopende onderzoek naar mogelijkheden om het F-35 geluid te reduceren wordt ook 

gekeken naar andere vertrek- en naderingsprofielen. Het idee om van grotere hoogte te 

landen wordt daarin ook onderzocht.  

5. Meer in winter en minder in zomer vliegen 

In de zomer zijn de weersomstandigheden over het algemeen goed om te vliegen, terwijl 

er in de winter soms vluchten uitvallen door weersomstandigheden. Om al het personeel 

de verschillende manieren van inzet te laten beoefenen (luchtgevecht, navigeren, 

afwerpen van bommen, avondvliegen etc.) spreiden we ons vliegprogramma zoveel 

mogelijk over het hele jaar. Enerzijds vanwege de beschikbaarheid van middelen, 

anderzijds vanwege beschikbaarheid personeel.    

6. Middagwave niet starten om 14.00 uur (Marssumer school komt uit), maar 

daarvoor. 

Dit is een tip die kansrijk lijkt. Hoewel we rekening moeten houden met de verdeling van 

het beschikbare luchtruim en meer moeten afstemmen met onze partners, lijkt deze tip 

kansrijk. Daarbij is het wel de vraag of alle basisscholen in de regio een continurooster 

hebben en op hetzelfde tijdstip ( 1400 uur ) de lessen beëindigen. Om deze tip te laten 

werken, is het wel noodzakelijk dat er unanieme overeenstemming is over het tijdsblok 

dat wij moeten vermijden. We gaan hierover graag de dialoog aan.  

7. Evt. Schoolpleingebruik afstemmen op vliegbewegingen; dan vaste tijden 

nodig zodat mensen met kleine kinderen daar rekening mee kunnen houden. 

Als het gaat om dezelfde tijden als in punt 7 lijkt ook deze tip kansrijk, maar zijn de 

speeltijden voor iedere klas/school op hetzelfde moment of worden die gedurende de dag 

ingepland? Want als het gedurende de gehele dag plaatsvindt is het vrijwel onmogelijk. 

Zeker wanneer het meerdere scholen uit verschillende dorpen en wijken betreft. Om ook 

deze tip te laten werken, is het noodzakelijk dat er unanieme overeenstemming is over 

het tijdsblok dat wij moeten vermijden. Net als bij de vorige tip, gaan we hierover graag 

de dialoog aan. 

8. Via app starts en landingen aankondigen. 

Het is een mooi voorstel, zeker als het de relatie met onze buren positief kan 

beïnvloeden. Vanuit militaire veiligheid bekeken is dit echter niet uitvoerbaar. We willen 

graag laten zien en vertellen wat we doen, maar dat zal niet op detailniveau kunnen. Via 

onze social media accounts kan men wel informatie vinden over oefeningen als Frisian 

Flag, afwijkende vliegbewegingen en onze verdere activiteiten. 

9. Optimaal gebruik van simulatoren (vooral bij avondvliegen). Evt meer dan 

vier aanschaffen? 

Er staan vier F-35 simulatoren op vliegbasis Leeuwarden. Deze simulatoren worden 

optimaal gebruikt en er is op dit moment geen behoefte aan extra simulatoren. In de F-

16 periode vloog een vlieger eens per 45 dagen in de simulator voor het beoefenen van 

noodprocedures. Een F-35 vlieger brengt bijna de helft van de tijd door in de simulator 

(40%). Door de kwaliteit en de mogelijkheden van de huidige simulatoren vliegen we 

niet meer dan noodzakelijk is. Zo is de verwachting dat er minder in de avond wordt 

gevlogen door de komst van deze F-35 simulatoren.    



10. Komst vliegers van andere (buitenlandse) bases beperken. 

Vliegbasis Leeuwarden is uniek qua locatie, want we bevinden ons in het midden van het 

grootste militaire oefenterrein. We vliegen eigenlijk altijd in internationaal verband, 

gezamenlijk bewaken we de veiligheid. Daarom is internationaal trainen belangrijk voor 

ons. Dat doen we soms op vliegbasis Leeuwarden en soms in het buitenland. Het is wel 

zaak om de buitenlandse vliegers goed te instrueren over de lokale procedures, zoals het 

‘bochtje om Marssum’. Dat wordt bij grote oefeningen ook gedaan tijdens de in-brief én 

tijdens de oefening wordt er op toegezien door de luchtverkeersleiding. Dialoog voeren 

blijft echter belangrijk, want als de omgeving de vliegbewegingen anders ervaart dan wij 

dan moet daar wel op een normale manier over gesproken kunnen worden. 

11. Volkel vliegt niet over gebied basis heen. 

Boven een groot gedeelte van Noord-Nederland ligt een militair luchtruim waarin 

dagelijks vliegtuigen en soms helikopters van de Koninklijke Luchtmacht of andere 

NAVO-partners kunnen en mogen oefenen. Het grootste gedeelte van het militaire 

oefengebied bevindt zich boven de Noordzee en daar vinden de meeste oefeningen 

plaats. Om echter van en naar dit gedeelte te komen moet er door het militaire luchtruim 

boven Noord Nederland, en daarmee ook vliegbasis Leeuwarden, gevlogen worden. Dat 

betekent dat vliegtuigen van vliegbasis Volkel ook in het militaire luchtruim mogen 

vliegen. Dit vindt echter wel op grote hoogte plaats. Soms voeren vliegtuigen van 

vliegbasis Volkel oefennaderingen uit op vliegbasis Leeuwarden. Dit is toegestaan en telt 

ook mee voor de geluidscontour. F-35’s van vliegbasis Leeuwarden voeren ook 

oefennaderingen uit op vliegbases in Nederland. 

12. Gebruik noordelijk militair oefengebied boven de 4000 of 6000 m. Nu is 

voorstel 2000 m. Vanaf die hoogte geeft het nog veel geluid (80-85 dB(A)). 

Op dit moment wordt er gekeken naar het opnieuw inrichten en het klaar maken voor de 

toekomst van het luchtruim boven (Noord) Nederland door vijf partners: ministerie van 

IenW), ministerie van defensie, Luchtverkeersleiding Nederland, Koninklijke Luchtmacht 

en Eurocontrol/Maastricht Upper Area Control (MUAC). Hierin valt ook het opnieuw 

inrichten van het militaire luchtruim boven Noord Nederland. Wat de vlieghoogtes in dit 

oefengebied worden is op dit moment niet te zeggen. Verwacht wordt dat de 

Luchtruimherziening medio 2023 klaar is. 

13. Minder internationale oefeningen en Frisian Flag en WIC zoveel mogelijk 

vanaf andere basis laten invliegen. 

We begrijpen dat grote oefeningen als Frisian Flag en opleidingen als de Weapons 

Instructor Course impact hebben op onze omgeving. Maar Frisian Flag en de WIC zijn 

voor ons én de omgeving van zeer grote waarde. Daarom blijven beide (grotendeels) op 

vliegbasis Leeuwarden. Niet alleen vanwege de unieke ligging in het militaire 

oefengebied, maar ook vanwege de kennis van grootschalige tactische vliegoperaties 

onder het personeel. 

Naast oefeningen op vliegbasis Leeuwarden exporteren we ook geluid doordat we in het 

buitenland aan andere (flag) oefeningen deel te nemen. Verder spreiden we 80 tot 90% 

van de tijd de dagelijkse vliegbewegingen zoveel mogelijk over de verschillende 

oefengebieden. Waar we extra aandacht aan besteden is het goed instrueren van 

buitenlandse vliegers over de lokale procedures, zoals het ‘bochtje om Marssum’. Dit 

doen we bij grote oefeningen tijdens de in-brief, tijdens de oefening wordt dit herhaalt en 

er wordt op toegezien door de luchtverkeersleiding. Dialoog voeren blijft echter 

belangrijk, want als de omgeving de vliegbewegingen anders ervaart dan wij dan moet 

daar wel op een normale manier over gesproken kunnen worden.   



14. Laatste fase WIC en deel avondvliegen weer in Noorwegen. 

In principe wordt de gehele opleiding van de Weapons Instructor Course in Nederland 

gegeven en gevlogen. Net als in Nederland heeft Örland (Noorwegen) ook te maken met 

geluidslimieten. We onderzoeken dan ook voorafgaande aan iedere editie van de WIC wat 

de mogelijkheden zijn. Als er een mogelijkheid is en het past in de bedrijfsvoering, dan 

kan besloten worden om de eindfase van de WIC in Noorwegen te vliegen. Maar dit is 

geen vanzelfsprekendheid. 

15. Niet over Dronryp maar er langs (hinder, gevaar, uitstoot andere emissies). 

In het lopende onderzoek naar mogelijkheden om het geluid van de F-35 te beperken, 

wordt ook onderzocht of de vliegprofielen nog accuraat zijn en of vliegen over bebouwing 

zoveel mogelijk vermeden kan worden. Als er mogelijkheden blijken te zijn om 

vliegbewegingen boven Dronryp te vermijden, dan nemen we dit zeker in overweging. 

16. Kunnen bij circuitvluchten Stiens en Britsum meer ontweken worden? 

Hierbij geldt hetzelfde als bij de vorige vraag. In het lopende onderzoek naar 

mogelijkheden om het geluid van de F-35 te beperken, kijken we ook of de vliegprofielen 

nog accuraat zijn en of vliegen over bebouwing zoveel mogelijk vermeden kan worden. 

En als er mogelijkheden zijn om vliegen boven Stiens en Britsum te vermijden, dan 

nemen we dat zeker overweging. 

17. Bij veel klachten/ernstige hinder nagaan wat er anders ging en zien dit te 

voorkomen. 

Alle meldingen van geluidhinder worden bekeken. Indien er veel meldingen over een 

vlucht binnenkomen wordt dit onderzocht en volgt er terugkoppeling aan de melder.  

18. Beperking overvluchten Zie hieronder, vb van 116 dB(A) bij overvlucht 2 

toestellen: 

 

Het is natuurlijk vervelend dat mensen deze vluchten als hinderlijk ervaren. Soms zijn 

overvluchten nodig voor training, maar we beperken deze vluchten zoveel mogelijk.  

19. Verbetering woningisolatie. 

Bij de aanschaf van de F-35 is door Tweede Kamerlid Angelien Eijsink een motie 

ingediend over het geluid van de F-35,  de zogeheten Motie Eijsink (2013). In de motie 

staat beschreven dat omwonenden van de vliegbases waar de F-35 gestationeerd wordt 

zelf inzicht moeten kunnen hebben in de geluidniveaus van de F-35. Om die reden is er 

een Permanent Geluidsmeetnet aangelegd om vliegbasis Leeuwarden en Volkel. Verder is 

in de motie beschreven dat er opnieuw gekeken moet worden naar de (effectiviteit van 

de) huidige isolatie van woningen rondom de beide vliegbases. Hiervoor is inmiddels 



vanuit de COVM een werkgroep ingesteld die onderzoek gaat uitvoeren naar de isolatie 

van woningen rondom de vliegbases. 

20. Oplopende startbanen als een soort schansen zodat de straaljagers sneller 

hoogte winnen, dit wordt volgens indiener wel toegepast op (sommige) 

vliegdekschepen. 

Dit soort out-of-the-box denken wordt zeer op prijs gesteld. Deze tip is alleen praktisch 

niet uitvoerbaar op de vliegbasis. Het zit namelijk zo: het opstijgen en landen gebeurt 

altijd tegen de wind in. De vliegdekschepen die hier bedoeld worden hebben aan één 

zijde van het schip een schans, zodat vliegtuigen als ze daaroverheen opstijgen sneller 

hoogte winnen. De andere zijde van het schip is dan vlak, zodat vliegtuigen daar 

makkelijk kunnen landen met behulp van een remkabelsysteem. Want op een schans 

landen is niet alleen heel moeilijk, maar het zorgt ook voor het versnellen van het 

vliegtuig in plaats van afremmen.  

Op vliegbasis Leeuwarden maken we van alle banen en vliegrichtingen gebruik. Want 

waar een vliegdekschip in de heersende winrichting kan gaan liggen of varen, is dat voor 

een vliegbasis fysiek niet mogelijk. Een schans zou dan op alle baankoppen aangebracht 

moeten worden, waardoor er geen vlakke ruimte meer overblijft om af te remmen. Dit 

idee is dus niet uitvoerbaar, maar wel knap bedacht. 

21. Ook is er t.b.v. Schiphol ooit wel eens een idee geopperd om de startbanen 

niet langwerpig, maar spiraalvormig te maken. De lengte blijft dan het zelfde 

maar de oppervlakte is veel kleiner. 

Ook goed out-of-the-box bedacht, maar helaas (nog) niet uitvoerbaar. We blijven de 

(toekomstige) ontwikkelingen hierin zeker volgen.  

22. Beide ideeën (20 en 21) zijn er op gericht om de opstijgende vliegtuigen zo 

veel en snel mogelijk bij de omwonenden weg te krijgen. 

Dat begrijpen we. 

23. Ook is een katapult c.q. remkabel systeem zoals gebruikt wordt op 

vliegdekschepen misschien een optie. 

Een katapult zoals dit op vliegdekschepen gebruikt wordt is bedoeld om een stilstaand 

vliegtuig in korte tijd en over een korte afstand voldoende snelheid te geven zodat het 

kan vliegen. De twee start- en landingsbanen op vliegbasis Leeuwarden zijn 8 tot 10 keer 

langer dan het grootste vliegdekschip. Een startend vliegtuig kan dus uit zichzelf 

voldoende snelheid genereren om op te kunnen stijgen. 

Een remkabel is juist bedoeld om een vliegtuig in korte tijd en over een korte afstand 

voldoende te laten afremmen. Alle baankoppen op de vliegbasis zijn uitgerust met een 

remkabel voor noodsituaties. Het vliegtuigtype dat we nu vliegen, de A-variant van de F-

35, is alleen niet gebouwd voor een katapultstart en op dagelijks gebruik van een 

afreminstallatie. Daarnaast zijn de banen lang genoeg om op een veilige manier te 

kunnen landen. 

24. Niet sparen van geluidsruimte om die op een ander moment te benutten. 

Het zou mooi zijn om tot een dag quotum geluid te komen. 

We proberen een stabiel vliegprogramma te vliegen om de getraindheid van onze 

vliegers zo optimaal mogelijk te houden. Maar soms is het onontkoombaar om vlieguren 

te sparen of op andere momenten meer te vliegen. Weersinvloeden, beschikbaarheid van 

inzetbare vliegtuigen, maar bijvoorbeeld ook een geplande grote oefening zorgen soms 

voor pieken en dalen in het vliegprogramma. Het inhalen van gemiste trainingsvluchten 



zou door een dagquotum onmogelijk worden en daarom is dit voor ons geen optie. Wel 

werken we met een totale hoeveelheid aan geluid per jaar, in de vorm van de 

geluidscontour. Die is wettelijk vastgelegd en daar houden we ons vanzelfsprekend ook 

aan.  

25. Ik zou eerst graag de voorlopige bevindingen van het NLR willen horen 

voordat wij als leken iets zinnigs kunnen zeggen. 

Het onderzoek bevindt zich momenteel in de eerste van vier fases, het valideren van een 

computermodel waarbij gekeken wordt naar gevlogen routes en vliegprofielen. De 

voorzichtige verwachting is dat eind dit jaar de eerste tussenresultaten bekend zijn. Die 

worden dan als eerste met de Audit commissie besproken, die op hun beurt de 

voorzitters van de Dorpsbelangen weer informeren. 

26. Niet met full power weggaan en ook niet na passage van Marssum full 

power aan zetten maar pas bij een minimale hoogte van 1500-2000 voet of 

hoger. 

Om veilig te kunnen vliegen proberen we bij het starten om zo snel mogelijk snelheid en 

(vlieg)hoogte te krijgen. Wel bekijken we in het lopende onderzoek naar mogelijkheden 

om het geluid van de F-35 te beperken, of de huidige vliegprofielen nog accuraat zijn. Als 

er mogelijkheden blijken te zijn om op een andere manier op te stijgen, dan nemen we 

dit zeker in overweging. 

27. Landende toestellen goed instrueren op aankom snelheid en veel meer 

straight in landen. 

Onze eigen vliegers, maar ook buitenlandse (gast) vliegers worden regelmatig gebrieft 

over de aankomst- en vertrekprocedures. Bij tip 2 zijn we al ingegaan op de straight in 

landingen. 

28. Rekening houden met evenementen, dorpsfeest, huwelijk en begrafenis. 

Dit is iets waar we graag over in dialoog blijven met de omgeving.  Als er begrafenissen 

zijn in één van de vier dorpen aan het einde van de banen en we krijgen hierover op tijd 

een verzoek, dan houden we daar rekening mee. Wanneer er ruim van te voren contact 

is tussen vliegbasis en organisaties van evenementen zoals dorpsfeesten en dergelijk dan 

kan er bekeken worden welke mogelijkheden er zijn. Een dergelijke planning kan via de 

Audit commissie ingediend worden waarbij het wel van belang is dat evenementen van 

alle dorpen in de directe omgeving van de vliegbasis in kaart gebracht worden. 

29. Zoveel mogelijk binnen de geluidcontour vliegen rondom de basis; en niet 

kriskras over Deinum of andere dorpen ook al is dat wettelijk toegestaan. 

We proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen, maar soms is het onvermijdelijk om over 

dorpen of steden te vliegen. In het lopende onderzoek naar mogelijkheden om het geluid 

van de F-35 te beperken, wordt ook onderzocht of de huidige vliegprofielen nog accuraat 

zijn en of vliegen over bebouwing zoveel mogelijk vermeden kan worden. Als er 

mogelijkheden blijken te zijn om vliegbewegingen boven dorpen of steden te vermijden, 

dan nemen we dit zeker in overweging. 

  



30. Geen open dagen meer hier. 

Voor dit jaar en volgend jaar staan er geen Luchtmachtdagen gepland op vliegbasis 

Leeuwarden. De beslissing om Luchtmachtdagen te organiseren en waar deze gehouden 

worden is aan de Commandant van de Nederlandse Luchtstrijdkrachten. Daarbij is het 

wel goed om te realiseren dat de Luchtmachtdagen een aanzienlijk economisch effect 

opleveren in de regio en voor de werving van nieuw personeel van groot belang zijn voor 

de luchtmacht. 

31. Awacs en Hercules toestellen beperken. 

Wij beperken dit inderdaad zo veel mogelijk. Want oefennaderingen van toestellen als de 

AWACS of C-130 tellen ook mee voor de geluidscontour en dat kan effect hebben op het 

vliegprogramma van onze eigen toestellen. 

32. Instrueren van vliegers. 

Onze eigen vliegers, maar ook buitenlandse (gast) vliegers worden regelmatig gebrieft 

over de aankomst- en vertrekprocedures. We bekijken wel de mogelijkheden om in de 

dialoog met de omgeving ook vliegers aan het woord te laten, om zo elkaar beter te 

begrijpen en meer begrip voor elkaar te krijgen.  

33. Een open oor en houding hebben naar de omgeving, vaker deze vragen 

stellen. Geen vooringenomenheid.  

Mooie tip! En heel belangrijk. We willen altijd in dialoog blijven met onze omgeving en 

daar zetten we ons ook voor in. 

 

 


