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Melding Vlucht Reactie

Nr Datum Tijd Plaats Postcode Omschrijving Categorie
Aanta
l Type

Operato
r Proc. D/A Factoren Uitleg Status

DL00025 11-06-
2020

22:3
0

EDE 6718MV Vanaf 22.30 komen meerdere malen zeer laag 
een groot (vracht) vliegtuig over Ede noord.

VLI 1 MIL KLU J A Standaardreactie verstuurd via de 
mail, met uitleg over training C-130 
i.s.m. CLAS en parachutisten 
(Ginkelse Heide)

E

DL00024 11-06-
2020

23:0
0

EDE 6718TD Laagvliegende vliegtuigen, vlak boven ons 
huis, kinderen die niet kunnen slapen van de 
herrie

VLI 1 MIL KLU J A Melder uitleg gegeven over 
laagvliegende C-130 Hercules in de 
GLV-4. Training i.s.m. DPS op 
Ginkelse heide. Hierbij hinder 
veroorzaakt in de regio van Ede-
Noord.

J

DL00026 11-06-
2020

23:0
0

EDE 6718TL Gisteravond kwam er uit het niets ineens, ik 
denk 1, een vliegtuig laag over. En niet 1x 
maar wel meerdere keren achter elkaar.

Wie verzint het om zo laat de vliegtuigen laag 
rondjes te laten vliegen? Boven woningen! Als 
je net in slaap bent krijg je echt hartverzakking.

VLI 1 MIL KLU J A X

DL00032 25-06-
2020

23:0
0

EDE 6718WG De afgelopen week hebben we regelmatig 
overlast gehad van een vliegtuig die steeds 
weer overkwam.
Donderdag 25 juni zelfs een hele poos om 23 
uur. Er werden rondjes gemaakt richting 
Ginkelse heide, maar ook over Ede.Nu weten 
wij dat dit voor militaire oefening soms 
noodzakelijk is, maar we vragen ons af of dit 
nu de reden was. Overdag is het niet prettig, 
maar zeker niet als je op bed ligt.
Hopelijk is er een goede reden voor, maar ik 
hoop dat het niet te vaak gebeurt. We zijn blij 
dat we niet bij Schiphol wonen en zijn we op de 
Veluwe heel verwend. Dit wil ik eigenlijk zo 
houden en hoop dat u daar begrip voor heeft.
M.v.g.

VLI 1 MIL KLU J A Standaardreactie per e-mail. E

DL00028 23-06-
2020

10:3
1

ARNHEM 6813HA Plotseling geluid van straaljager, die laag 
overkomt. Gebeurt vaker, de ruiten trillen er 
soms van, ik schrik en nu schrok ik er vreselijk 
van en daarom mijn melding. Ik ga het 
voortaan iedere keer melden, want het is te 
gek. Misschien die nieuwe straaljagers, maar 
er wordt gewoon ook veel te laag gevlogen, 
want 1 het klinkt heel hard en 2 je hoort hem 
niet aankomen, hij is er opeens.

VLI 1 MIL KLU J D Angst, Trillingen Standaardreactie per e-mail. E

DL00030 24-06-
2020

23:1
5

OOSTERBEEK 6861ES Online klachtenformulier werkt niet. In de 
avond last van vliegtuig. Veel te laat!

VLI 1 MIL KLU J A X

DL00034 29-06-
2020

10:1
0

OOSTERBEEK 6862XJ Zeer laag overkomend propellorvliegtuig. VLI 1 MIL KLU J D Standaardreactie per e-mail. E
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DL00033 29-06-
2020

10:2
0

WOLFHEZE 6874AJ Er vliegt hier al voor de zesde? keer 
vanochtend  een Hercules erg laag over. Dat 
gebeurt de laatste weken vaker.
Is dit een oefening die mij ontgaan is?

VLI 1 MIL KLU J D Standaardreactie per e-mail. E

DL00020 03-06-
2020

10:0
0

WOLFHEZE 6874AW Defensie heeft vandaag vanaf 10 uur evenals  
afgelopen vrijdag hard en met succes 
geoefend om onschuldige eigen burgers uit 
hun  huis te jagen, Het nut van zo'n oefening 
valt te betwijfelen,  eindeloos rondjes draaien 
in een straal van een kilometer of zes lijkt me 
niet iets waar wie dan ook  wat aan heeft 
boven de bergen van Afghanistan of boven de 
Malinese woestijn. Het alsmaar terugkerende 
geluid van luchtaanvallen is gekmakend, dus 
na een uur of twee kan ik niet anders dan mijn 
huis ontvluchten. Wie overlast wil beperken (en 
dat beweert defensie) spreidt die en vliegt dus 
niet steeds rondjes. Beter: gebruikt een 
simulator of virtual reality, dat scheelt niet 
alleen overlast maar ook milieuschade en is 
dus een beter dagbesteding.
Ik verzoek de commissie de CdS er op te 
wijzen dat het leger nooit opdracht heeft 
gekregen eigen burgers hun huis uit te jagen, 
en daar dus ook niet op hoeft te oefenen.
dergelijke overlast is in strijd met het beleid. Ik 
begrijp wel dat na een zo lange reeks van 
incompetente ministers en staatssecretarissen 
van defensie de indruk is ontstaan dat defensie 
alles mag, maar er komt een dag dat een 
minister constateert dat defensie verdacht veel 
lijkt op de fiscus (volkomen eigengereid en 
regelgeving en beleid schendend, en dat 
achterhouden voor de minister c.q. er over 
liegen en besluit ook daar eindelijk eens een 
bezem door te halen.

VLI 1 MIL KLU J D Standaardreactie per e-mail. E

DL00021 05-06-
2020

09:5
6

WOLFHEZE 6874AW Het begon om 09.56 en ging maar door, zodat 
ik kort na half een weer mijn huis ben 
ontvlucht. Dat was de derde keer binnen één 
week, en illustreert hoe Defensie eigen beleid 
schendt: defensie beperkt overlast helemaal 
niet maar zadelt steeds dezelfde slachtoffers er 
mee op.
Ontsla de planner van deze oefeningen 
wegens het ontbreken van een moreel kompas 
en huur mensen in die verstand hebben van 
niet overlastgevende en niet-milieubelastende 
dagbesteding.
En wanneer komt mij  smartengeld voor zo 
frequent gederfd woongenot?

VLI 1 MIL KLU J D Standaardreactie per e-mail. E
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DL00023 09-06-
2020

11:00 WOLFHEZE 6874AW Nadat Adang vorig jaar in  de pers lieten weten 
dat er vooralsnog geen Herculessen worden 
gestationeerd op Deelen, vlogen er  8 juni drie 
zeer laag over tussen pakweg 15.00 en  16.00, 
en de volgende dag, 9 juni idem om 11.00, 
11.12, 11.14, 13.59 (scheerde net over de 
boomtoppen op mijn erf), 14.16,  14.21, 17.11 
en 17.16. Die Herculessen horen in Eindhoven! 
Twitter zwijgt er over in  alle talen.
Het huis uit gejaagd te zijn door urenlang 
voortdurende herrie op 29 mei, 3 en 4 juni, en 
vervolgens die Herculessen  daar nog eens 
bovenop betekent onaanvaardbaar veel 
overlast op alsmaar dezelfde plek voor alsmaar 
dezelfde mensen. Dat is in strijd met de door 
Defensie beoogde beperking van overlast. Het 
is tevens zeer milieubelastend voor de toch al 
zwaar getroffen Veluwe, en het is een 
bedreiging voor de gezondheid van de burger, 
je wordt er namelijk gek van!
Waar blijft mijn smartengeld voor gederfd 
woongenot en in gevaar brengen van mijn 
geestelijke gezondheid?

VLI 1 MIL KLU J D Standaardreactie per e-mail. E
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DL00029 22-06-
2020

14:0
0

WOLFHEZE 6874AW Vijfde keer (eerste vier leverden foutmeldingen 
op, expres misschien?): maandag j.l. vloog 
even na 14.00 zeker een half uur zéér laag een 
Hercules van Noord-Heelsum naar Wolfheze-
dorp (alwaar twee zorginstellingen, een voor 
psychiatrie, en een voor blinde en slechtziende 
ouderen, die dus extra op het gehoor zijn 
aangewezen), naar de wijk in het buitengebied 
met onze 86 huizen en natuurgebied 
Reijerscamp. Dat is flagrant in strijd met het 
beweerde beleid  overlast te beperken, in het 
bijzonder bij zorginstellingen. Te meer omdat er 
alleen al in deze maand juni acht dagen van 
forse overlast boven onze hoofden waren 
gepasseerd en ik meerdere malen mijn huis 
heb moeten ontvluchten. Ook dinsdag weer 
laagvliegende Herculessen vlak bij onze 86 
huizen en boven natuurgebied Reijerscamp, 
twee keer rond elven en twee keer rond drieën. 
En woensdag en vandaag was het ook 
bepaald niet rustig in de lucht. Er werd zo laag 
gevolgen dat de vliegtuigen niet zichtbaar 
waren, maar des te hoorbaarder.
Defensie moet zich diep schamen voor deze 
onaanvaardbare cumulatie van overlast boven 
dezelfde hoofden. En wellicht ook voor de 
berichtgeving van iets meer dan een jaar 
gleden in de lokale pers dat  stationering van 
Herculessen op Deelen  voorlopig niet aan de 
orde was. Ik weet ook uit eigen ervaring dat 
Defensie niet in haar eerste leugen is gestikt, 
dus te vrezen valt dat Defensie die 
Herculessen nu stiekem naar Deelen aan het 
rommelen is.
Het wordt hoog tijd voor bewindslieden op 
Defensie die zich niks meer op de mouw laten 
spelden en dergelijk abject gedrag stevig 
afstraffen.

VLI 1 MIL KLU J D Standaardreactie per e-mail. E

DL00022 09-06-
2020

17:0
0

WOLFHEZE 6874BD al een paar dagen vlieger heel laag  er zware 
propeller vliegtuigen boven Wolfheze heen en 
weer. meerdere periodes op een dag.
Dat is voor de generatie die 17 sept 1944 
meegemaakt hebben geen pretje !
Moet dat nou ?! 

VLI 1 MIL KLU J D Angst Standaardreactie per e-mail. E

2/15/2021 11:20:34 AMPagina 4 van 5 v3.0



2/15/2021 11:20:34 AMPagina 5 van 5 v3.0


